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Aici veţi putea găsi informaţii despre activităţile din şcoală:
 ştiri,

 caleidoscop,

 mica publicitate,

 informaţii utile.
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 prof. ing. Barbur Maria – barbur_maria@yahoo.com
 prof. ing. Miclăuş Dorina Carmen – miclausdorina@yahoo.com
Colaboratori:
 prof. dr. Frânc Sorin Mihai;
 prof. ing.: Bodnar Daniela, Cărăușan Mircea, Orha Ioan, Ghiras-Dănuţ Cornelica,
Hauler Coralia, Todoruț Victor, Toma Vasilica Ramona;
 prof.: Berinde Georgeta-Lia, Bud Ioana, Dale Camelia, Dumitrașcu Doina;
 secretar: Ardelean Luminiţa.
Elevii din clasele de liceu şi învăţământ profesional.
Tehnoredactare:
 prof. ing. Barbur Maria;
 prof. ing. Miclăuş Dorina Carmen.
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Editorial

„Hermanus monachus inclusus“ sau Codex Gigas
Misterul „Bibliei Diavolului“, manuscrisul despre
care se crede că a fost scris de un călugăr
îndrumat de Lucifer. Se speculează că scrierile din
Codex legate de exorcizare reprezintă, de fapt,
încercările călugărului de a-şi salva propriul
suflet. Interesant este că manuscrisul nu a fost
interzis de Inchiziţie, fiind studiat de nenumăraţi
oameni de ştiinţă de-a lungul timpului. „Codex
Gigas/Cartea uriaşă”, cel mai mare manuscris
medieval din lume, scris la începutul secolului al
XIII-lea într-o mănăstire benedictină din
Podlazice, pe teritoriul Cehiei de astăzi, este
supranumită „Biblia Diavolului“. Manuscrisul,
despre care se crede că este blestemat, conţine
cea mai veche imagine a înfăţişării Diavolului
descoperită până acum. Manuscrisul Codex Gigas
este considerat de oamenii de ştiinţă cea de-a
opta minune a lumii. Scris de mână şi realizat din
pieile a peste 160 de animale, cartea este groasă
de 22 de centimetri, are înălţimea de 92 de
centimetri şi greutatea de 74 de kilograme.
Legenda care înconjoară existenţa acestei cărţi
spune că paginile sunt blestemate, după ce un
călugăr ar fi fost condamnat să fie zidit de viu
pentru că şi-a încălcat jurămintele monastice.
Pentru a evita îngrozitoarea moarte, călugărul a
jurat că într-o singură noapte va scrie o carte care
va cuprinde întreaga cunoaştere a omenirii. Pe
măsură ce se apropia miezul nopţii, călugărul a
devenit atât de disperat că nu-şi va îndeplini
promisiunea încât l-a implorat pe Lucifer să-l
ajute. A făcut un pact cu Diavolul prin care i-a
oferit sufletul pentru a-l ajuta să scrie cartea.
Lucifer ar fi acceptat târgul, cu condiţia să
adauge, ca semnătură, un portret care să-l
înfăţişeze. Conform unei analize grafologice
făcută în urmă cu câţiva ani de paleograful
Michael Gullick, de la Biblioteca Naţională a
Suediei (unde se află cartea), cartea a fost într-

adevăr scrisă de mâna unei singure persoane cu
cerneală obţinută din insecte strivite. Codex
Gigas are copertă din lemn, este acoperit cu piele
şi decorat cu ornamente metalice Codexul
conţine manuale de botanică, întâmplări istorice,
leacuri şi descântece pentru anumite boli, lecţii
de spiritualitate, reţete medicinale şi incantaţii.
Jumătate din manuscris este format din Vechiul şi
Noul Testament, însă acestea, în loc să fie
alăturate, sunt separate de traduceri latineşti ale
lui Josephus Flavius despre istoria evreilor
(Antiquitates Iudaicae şi De bello Iudaico). Un alt
capitol îi este dedicat Sfântului Isidor din Sevilia,
un episcop hispanic, învăţător al Bisericii, iar în
continuare sunt prezentate diverse lucrări
medicale, majoritatea de origine greacă sau
bizantină. Se speculează că scrierile din Codex
legate de exorcizare reprezintă, de fapt,
încercările călugărului de a-şi salva propriul
suflet. Ultima lucrare importantă din Codex se
intitulează “Cronicile Boemiei”, considerată
prima istorie a Boemiei. Manuscrisul conţine şi
alte lucrări mai puţin importante, despre
pocăinţa pentru păcatele comise, o alta dedicată
exorcizării şi “Calendarul”, o listă a sfinţilor şi
zilele în care sunt comemoraţi aceştia. legenda
din jurul manuscrisului a apărut din cauza
inscripţiei existente în carte, „Hermanus
monachus inclusus“, care s-a crezut că face
trimitere la osânda călugărului, de a fi zidit de viu
(inclusus, în limba latină). Însă specialiştii
consideră că înţelesul real al cuvântului
„inclusus“ s-ar apropia mai degrabă de ideea de
„pustnic“.
Astfel,
semnătura
„Hermanus
monachus inclusus“ ar fi aparţinut, la fel ca
opera, unui călugăr care a decis să se izoleze de
lume şi să-şi dedice viaţa scrierii Codexului.
prof. dr. Mihai Sorin Frânc
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ACTIVITĂTI EXTRACURRICULARE
Balul Bobocilor-„ Bal mascat”
Balul s-a desfășurat în data de 19 noiembrie 2015, în
cadrul uneia dintre clădirile emblematice ale municipiului
Baia

Mare,

Casa

Tineretului.

A

fost

o

acțiune

extracurriculară, ce a avut ca scop dezvoltarea personală a
elevilor, prin autocunoaștere și construirea unei imagini
pozitive

despre

sine.

Printre

obiectivele

urmărite

enumerăm doar pe cele mai importante: socializarea
elevilor, valorificarea potențialului artistic, în vederea
dezvoltării armonioase a personalității și a spiritului de

echipă, promovarea școlii noastre în cadrul comunității

locale, integrarea elevilor în viața socială și, nu în ultimul rând, formarea unui comportament
civilizat.
Partenerul ofocial al activității a fost Primăria Municipiului Baia Mare, alături de
sponsorii: Firma S.C. Dobri Safe Consult SRL, Firma IAKA SRL, Firma NEVIRO SRL, Firma
S.C. AMI S.A., Firma NEMITEX S.R.L. și Firma PEPSICO.
Membrii juriului au fost următorii: d-l director al Colegiului nostru, Mircea Cărăușan, dna prof. dr. Adriana Gergeli, d-na prof. Lia Berinde și elevii: Pop Simion (clasa a X-a A),

.....Daiana (XI A) și Luciu Mariana (XII A). Balul a fost organizat de Comisia pentru activități

extrașcolare-Liga elevilor, iar organizatori au fost domanele profesoare: Csepregi Andreea,
Magdău Andreea, Bud Ioana și Marchiș Oana, în colaborare cu dna Consilier educativ,
Dumitrașcu Doina (și diriginta clasei a XII-a B), diriginții claselor a XII-a ( dna prof.Bobinca
Nicoleta, dna prof. Hauler Coralia), psihologul Colegiului nostru, dna. Anițaș Simona și colegiprofesori din cadrul instutuției: dna prof. Mărieș Adora, prof. Buda Lavinia, prof. Ghiras-Dănuț
Cornelica, prof. Strimb Istvan, prof. Blejan Paul și laborant Buftea Anuța.
Activitatea a început în pași de dans, așa cum îi stă bine unui bal mascat, un vals pe
ritmurile artistului francez François Feldman, Les Valses de Vienne. În încercarea de a surprinde
o parte din culoarea, romantismul și eleganța unor vremuri de mult apuse, respectiv balurile
vieneze, perechile de boboci au dansat pe ritmurile valsului nemuritor în costume specifice:
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băieții îmbrăcați în smoking sau frac și-au făcu intrarea la braț cu domnișoarele îmbrăcate în
rochii de seară fastuoase, din tafta sau voal. Am fost introduși, astfel, în atmmosfera magică a
balului.
Programul activităților a vizat: proba de prezentare reciprocă a perechilor, parada de coafuri,
coordonată de doamna prof. Jurje Mihaela,
proba de originalitate (în cadrul căreia
bobocii au dovedit reale calități artistice),
proba de cultură generală, proba-surpriză
și proba de dans. Și pentru că organizatorii
pregăteau distracție multă, nelipsite au fost
momentele muzicale: eleva Andrei Larisa,
din clasa a X-a B, ne-a încântat cu câteva
melodii populare, pe versurile cunoscutei
interprete, Lavinia Goste: Ioane, dragă Ioane și Foaie verde pui de nuc. A urmat perechea Ionuț

și Semida, de la Clubul Mediomonte Baia Sprie,coordonați de d-șoara Roșca Silvia, care ne-au

încântat cu un colaj de dans sportiv: tango, vals vienez, slow fox, quick step și cha-cha. În
încercarea de a-i mulțumi pe iubitorii de muzică de orice fel, momentul muzical hip-hop a fost
foarte bine primit de publicul din sală. De asemenea, a existat și un Moment street dance,
realizat de elevele clasei a XI-a B, iar în final, înainte de a afla rezultatele juriului, i-am avut ca
invitați de seamă pe cei din formația locală, Road Players Band.

Câștigătorii Balului au fost următorii: Miss și Mister Boboc-Madotto Gianluca și Petran

Sanda, locul II: Rus Rivaldo și Horvath Mariana, locul III-Botiș Sorin și Rus Mariana, Miss și

Mister originalitate: Șevera Motrea și Nagy Alex, iar Miss și Mister popularitate: Kuth Maria și
Balaj Alexandru.

Organizatorii acestei activități consideră că Balul Bobocilor și-a atins scopul, valorificând

potențialul artistic, psihic și fizic al elevilor Colegiului nostru, în vederea dezvoltării armonioase
a personalității fiecărui elev.

prof. Bud Ioana
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“A DĂRUI E NEVOIA NOASTRĂ DE A SIMŢI BUCURIA ÎN OCHII CELUILALT”
În pragul sărbătorilor de iarnă câţiva elevi de la COLEGIUL TEHNIC TRANSILVANIA, Baia
Mare, împreună cu dascălii lor au poposit cu “sacul Moşului” la ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ,
Baia Mare, pentru a aduce bucurie şi lumină copiilor din clasele a III-a, a VI-a şi a VII-a.

Am rămas profund impresionaţi de căldura cu care am fost primiţi, de atenţia care ne-a
fost acordată de către copii.
Această activitate intitulată “DIN INIMĂ PENTRU COPII” a avut scopul de a sensibiliza
comportamentul altruist, antrenarea şi dezvoltarea unor calităţi ale elevilor:
bunătate,
compasiune,
empatie,
grijă faţă de semeni.
prof. Bodnar Daniela
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Proiectul educaţional „MAGIE DE CRĂCIUN”, ediţia a VI-a, a fost iniţiat de O.N.G. Comunicaţi
prin noi, și a vrut să reamintească că pentru câţiva dintre noi această perioadă a anului reprezintă o
oportunitate de a se implica şi de a fi utili comunităţii şi oamenilor mai puţin norocoşi. Fiecare dintre noi
ar trebui să se poată bucura de Crăciun și să simtă că nu este uitat de semenii săi.
Mereu s-a spus că există o magie, magia Crăciunului. Poate fi adevărat, Crăciunul ne transformă
pe toţi. Poate ne-am întrebat de mai multe ori de ce suntem mai buni de Crăciun? Suntem mai buni de
Crăciun pentru că ne vom petrece timpul alături de cei dragi, de familie, prietenii din copilărie și chiar
alături de cei care sunt bătrâni, bolnavi, fără adăpost, de familiile şi copiii defavorizaţi.
Magia este visul omului matur, zâna, spiriduşul sau Moş Crăciunul celor care au nevoie să li se
întâmple lucruri extraordinare pentru a le spori pofta de viaţă. Măcar o dată, fiecare a nutrit speranţa de
a se îndrăgosti inexplicabil sau imposibil de anticipat, în situaţii rupte din cărţi sau din filme.
Crăciunul este o perioadă specială a anului, datorită veseliei și magiei cu care umple acest
anotimp și vine sub forma ornamentelor încântătoare, a întâlnirilor splendide cu familia și a
sentimentului veritabil de bucurie provocat de dăruirea și primirea de cadouri.
Mereu s-a spus că există o magie, Magia de Crăciun. Poate fi adevărat, Crăciunul ne transformă
pe toţi.
Activităţile desfăşurate în cadrul proiectului au fost:
 întreţinerea şi creearea unei atmosferi de sărbătoare în cadrul unor centre destinate copiilor sau
vârstnicilor: colinde, jocuri de societate, spectacole muzicale;
 vizitarea vârstnicilor care locuiesc singuri, petrecerea timpului cu ei, ascultarea unor poveşti de viaţă
şi depănarea amintirilor împreună;
 acţiuni de sprijin și ajutorare pentru persoanele bolnave;
 donarea de cărţi, jucării și jocuri educaţionale copiilor cu dezabilităţi;
 oferirea pachetelor cu alimente, dulciuri, fructe sau cadouri celor nevoiași.
La desfășurarea acestor activităţi de voluntariat au participat cadre didactice și elevi de la:
Colegiul Economic „Nicolae Titulescu";
Colegiul Naţional „Gheorghe Șincai";
Colegiul Tehnic Transilvania;
Colegiul Tehnic „C.D. Neniţescu”;
Colegiul Tehnic "Anghel Saligny";
C.T.F. Universităţii nr. 66, Alba Iulia nr. 56,
Holoşi Simon nr. 65, Ţibleşului nr. 1
și Grupul de case nr. 4;
 Liceul Teoretic „Emil Racoviţă";
 Şcoala Gimnazială ”Nichita Stănescu”;
 Universitatea Tehnică din Cluj Napoca,
Centru Universitar Nord din Baia Mare.








prof. Dorina Miclăuş
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Noutăti din domenii diferite

Charlottenburg, cunoscut și ca Șarlota, este un sat micuţ, cu numai 124 de locuitori, din vestul
ţării. Situat în judeţul Timiș, satul ascuns între dealuri este unul extrem de pitoresc, iar în ultimii ani a
început să atragă tot mai mulţi vizitatori curioși să vadă cu ochii lor localitatea care a ajuns să fie
cunoscută drept „singurul sat circular din România”.
Șarlota face parte din comuna Bogda și se află între orașele Timișoara și Arad, într-o regiune
unde relieful este dominat de dealuri acoperite de păduri, de câmpii și de pășuni.
Localitatea a fost înfiinţată în anul 1771, în timpul celui de-al doilea val de colonizări germane,
perioadă în care în fruntea Imperiului Habsburgic se afla împărăteasa Maria Tereza. Cu câteva decenii
înainte, în anul 1718, Imperiul Otoman pierduse Banatul în favoarea Imperiului Habsburgic. Pentru a-și
întări stăpânirea în zonă, austriecii au colonizat în această regiune emigranţi germani, în trei perioade
numite „convoaiele șvabilor”.
Satul a fost întemeiat cu 32 de familii (131 persoane) venite din spaţiul german.
Construcţia satului a fost coordonată de Carl Samuel Neumann Edler von Buchholt, funcţionar la oficiul
sării din Lipova, iar localitatea a fost construită în plan circular, cu diametrul interior de 210 metri.
Iată cum este descris satul Charlottenburg într-o scrisoare a unui etnic german, redactată în anul 1779:
„S-ar putea ca acest sat să fie singurul cu formă circulară. În mijlocul satului se găsește
o fântână acoperită cu apă foarte bună. Fântâna este înconjurată de o plantaţie de duzi
perfect rotundă. În jurul acestei plantaţii este o piaţă rotundă fără copaci, iar în jurul pieţei
este un nou rând rotund de duzi. În spatele acestor arbori sunt casele, care și ele sunt
construite în cerc. Fiecare casă are o curte largă, grajduri și hambare, în spatele curţii este o
grădină, iar în spatele grădinii o vie. Nicio casă nu este cu un deget mai înaltă ca alta și toate
se află la aceeași distanţă una faţă de alta”.

Și astăzi în sat se află 34 de duzi și este posibil ca unii dintre pomi
să fi fost plantaţi chiar în perioada colonizării.
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Momente importante din istoria satului Charlottenburg:
1875-1876: O familie nobiliară construiește în sat o biserică închinată Sfintei Treimi;
1895-1896: Este construită gara din apropierea satului, la 2 kilometri distanţă de localitate;

1896: Este construită școala din sat. Până atunci, copiii învăţau într-o cameră din casa de la nr. 57;
14 ianuarie 1945: 43 de bărbaţi și femei au fost deportaţi în Rusia. Au fost trimiși la muncă silnică,
iar 6 dintre ei nu s-au mai întors acasă ;
1946: Are loc naţionalizarea terenurilor din sat;
1964: Satul este electrificat
Charlottenburg este singurul sat construit în formă de cerc din Banat. Din acest motiv, întreaga
localitate a fost declarată monument istoric de către Ministerul Culturii și Cultelor.
În satul rotund nu mai trăiesc însă etnici germani. În urmă cu 2-3 ani, în sat mai locuia un singur
șvab. Din punct de vedere etnic, populaţia este acum majoritar română.

Fotografii vechi cu locuitori din Charlottenburg.
Surse: wikipedia.org, sarlota.de, cjtimis.ro.

elev: Chereji Florin Viorel, clasa a XII-a A
prof. îndrumător: Cărăușan Mircea
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PESTICIDELE ŞI ALBINELE
“Când albina va dispărea, omul nu va mai avea
decât cațiva ani de trăit” (Albert Einstein).

Albinele sunt insecte zburătoare care se hrănesc cu nectarul și polenul florilor, activitate ce se
soldează cu polenizarea florilor.
Supravieţuirea sau evoluţia a mai mult de 80% din speciile vegetale în lume cât şi producţia a
84% de specii cultivate în Europa depinde direct de polenizarea de către insecte.
Peste tot în lume, şi în special în ţările industrializate, ”populaţiile de albine sunt în declin şi
numeroase specii sunt ameniţate de dispariţie”, afirmă cercetătorii în acest domeniu.
Albinele sunt aliatele biodiversităţii, activitatea lor polenizatoare fiind un factor indispensabil
pentru diverse culturi.
Fără albine nu ar mai fi polenizare, în consecinţă ar scădea productivitatea de fructe şi legume,
iar biodiversitatea ar fi în pericol!
Albina, numită şi „santinela mediului”, este însă printre primele victime ale tratamentelor cu
pesticide, devenind din ce în ce mai rară în ţările aşa zis „ civilizate”.
De exemplu, în ultimii ani, odată cu folosirea intensivă a pesticidelor în agricultură, s-a observat
că albinele se simt mai bine la oraş decât la ţară. Mai mult chiar, un studiu, arată că albinele au făcut mai
multă miere în oraş (40 de kg în medie pe stup, faţă de 7 kg în medie pe stup la ţară), iar mortalitatea a
fost de numai 5 - 6% faţă de 35 - 40% la ţară.
În Statele Unite ale Americii se estimează că 80% din populaţiile de albine au dispărut în ultimii
ani; restul de 20% nu mai servesc la produs de miere ci la polenizare, iar când miile de hectare de
migdali, de exemplu, sunt în floare, jumătate din stupii existenţi sunt deplasaţi acolo pentru că
polenizarea nu se mai face de la sine. Iar dacă situaţia albinelor domestice este cunoscută şi
supravegheată, pentru albinele sălbatice, specialiştii din domeniu au mult mai puţine date şi se tem că
situaţia acestora este chiar mai gravă.
Imidacloprid şi fipronil sunt numele a două pesticide care au făcut ravagii în rândul populaţiilor
de albine, peste tot în lume.
Conceput împotriva dăunătorilor culturilor de sfeclă de zahăr, porumb, grâu şi floarea soarelui,
imidacloprid (cu primul nume comercial GAUCHO) este un insecticid de sinteză al firmei Bayer, care se
aplică pe seminţe, protejându-le la început, apoi ajunge în sevă şi în toată planta (acţionează sistemic).
Apicultorii îl acuză ca fiind responsabil de moartea unui număr însemnat de albine, însă firma
producătoare, susţinută de instituţiile publice, afirmă că substanţa activă nu ajunge până în florile
plantelor a căror seminţe au fost tratate.
În urma unui studiu care arată prezenţa lui în flori şi în polenul florii soarelui, este recunoscut
oficial ca fiind toxic pentru albine, motiv pentru care, GAUCHO este interzis pentru culturile de floarea
soarelui şi porumb.
S-a demonstrat că acest produs este toxic pentru ficat prin experimente efectuate pe animale de
laborator. Asupra omului, toxicitatea lui depide de concentraţie şi de frecvenţa utilizării.
Acest produs este comercializat în România sub diverse denumiri, de exemplu LIDER insecticid
sau MIDASH. Combate gâdacul de Colorado, musculiţa albă de seră la castraveţi, şi...albinele, dacă ajung
în zonă. Această substanţă poate să rămână în sol până la 2 ani, putând fi absorbită de culturile
următoare, sau de către plante sălbatice, ajungând în flori şi fiind în continuare toxică pentru albine şi
implicit pentru om.
Fipronil (sau REGENT) este un ucigaş profesional de furnici, molii, greieri, lăcuste, gândaci,
căpuşe şi pureci de pe animale, în general, pentru majoritatea insectelor. S-a arătat că aplicat pe sol
împotriva lăcustelor, omoară peste 90% din insectele rezidente dar nevizate, multe dintre ele benefice.
Substanţa se regăseşte în frunzele, tijele şi florile plantelor ale căror seminţe au fost tratate,
distrugând insectele care le atacă şi implicit albinele.
În plus, plantele tratate (porumbul, de exemplu) sunt utilizate ca furaj la animale, printre care şi
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vacile de lapte.
Agenţia pentru protecţia mediului din SUA (EPA) a clasat substanţa fipronil printre „cancerigene
posibile la om”, pe baza unor studii care arată că animalele de laborator expuse cronic la fipronil
dezvoltă tumori benigne şi maligne la tiroidă.
Azi, această substanţă este utilizată în medicina veterinară împotriva paraziţilor animalelor de
companie (pureci, căpuşe la câini, pisici) sub numele de Frontline. Se pare că acest insecticid rămâne pe
animale două luni după tratament, deci apare un risc şi pentru oamenii sau mai ales copiii care îşi
mângâie câinele sau pisica tratate cu acest produs.
Având un timp de înjumătăţire în sol foarte lung (între 34 şi 128 de zile) e normal ca şi fipronil,
alături de alte pesticide să se regăsească în râurile şi apele freatice din Europa. Este foarte toxic pentru
animalele acvatice (peşti, crustacee, stridii, scoici, purece de apă), pentru păsări, şopîrle, în schimb, nu
este toxic pentru râme.
Bibliografie
http://www.efsa.europa.eu/fr/scdocs/doc/1646.pdf
http://www.pestcontrol-expert.ro/blog/povestea_regent/
http://www.cuvantul-ortodox.ro/recomandari/2013/04/24/gotiu-pesticide-fermieri-apicultorisubventii-pt-mici-agricultori/
http://www.ziare.com/articole/pesticide+albine+interzise
http://operaresearch.eu/files/repository/20111025112102_ExecutiveSummaryBeeHealthOPERA_RO.pdf
https://ro.wikipedia.org/wiki/Albin%C4%83
prof. Hauler Coralia

O metodă de anticipare a efectelor propagării unui virus
Vom exemplifica aceasta prin următoarea situaţie practică:
Într-un orăşel un virus a infectat 5 persoane. Funcţia care modelează numărul de persoane infectate
3200
după t zile este N ( t ) =
,t ≥ 0 .
671 ⋅ e −0,45t
Care

este

numărul

de

persoane

ln 3200 ≅ 8, ln 671 ≅ 6, 5, e ≅ 403 .
Soluţie.

infectate

după

10

zile?

Se

consideră

că

6

Numărul de persoane infectate după 10 zile este N (10 ) =
 3200
Calculăm ln ( N (10 ) ) = ln 
 671 ⋅ e −4,5

3200
671 ⋅ e −4,5


 = ln 3200 − ln 671 + 4, 5 ≅ 8 − 6, 5 + 4, 5 = 6


ln ( N (10 ) ) = 6 ⇒ N (10 ) = e6 ≅ 403 .

prof. Camelia Dale
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Adoptand cu toţii nişte gesturi simple dar cu impact deosebit ne

manifestăm dragostea faţă de natură şi lăsăm moştenire generaţiilor
viitoare un mediu înconjurător sănătos.

Sortarea

O reciclare cu success necesită o hârtie recuperată

curată, de aceea ar trebui să păstrăm hârtia departede resturiu
de mâncare, plastic, metale sau alte elemente ce îngreunează

reciclarea. Hârtia care nu se mai poate fi reciclată se arde sau se
depozitează la gropile de gunoi ecologice.

Depozitarea
Angajatii centrului de reciclare descarcă hârtia

recuperată, o depozitează în locuri special amenajate.
Varietăţile de tipuri de hârtie (ziare, cutii) sunt

păstrate separat deoarece centrul de reciclare
foloseşte tehnici diferite, având de asemenea şi
produse finale diferite.
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Obţinerea pastei de lemn

Hârtia este trasportată de un moto-stivuitor într-un

vas mare care conţine apă şi alte substanţe chimice. Rolul

acestuia este de arupe hârtia în bucăţi cât mia mici.
Încălzirea vasului reduce hârtia la fibre de celuloză. În final,
hârtia veche se transformă într-un amestec numit pastă de
lemn.

Beneficiile reciclării hârtiei
Prin reciclarea hârtiei contribuim enorm la reducerea poluării şi economisirea unor resurse

naturale epuizabile. Pentru obţinerea hârtiei din fibre reciclate se foloseşte cu 70% mai puţină
energie decât pentru cea din fibre naturale.

O tonă de hârtie reciclată economiseşte:
•
•
•
•

15 arbori

4132 KwH sufficient pentru a încălzi o locuinţă timp de 6 luni
2,26 m³ spaţiu de depozitare a deşeurilor
26.497,88 litri de apă

•

26,8 kg materiale poluante ale aerului

•

reducerea poluării mediului înconjurător

Ai 5 motive să reciclezi şi tu, pentru că astfel contribui la:
•
•
•
•

protejarea naturii şi a resurselor naturale
economia de energie

diminuarea poluării aerului, apei şi solului

creearea mai multor spaşi verzi, terenuri de joacă
elev: Nicolescu Florin, clasa a XI-a A
prof. îndrumător: Miclăuș Dorina Carmen
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Qui j’ose aimer? – roman inspiré du fait divers
Qui j’ose aimer est un des romans célèbres d’Hervé Bazin, paru en 1956 aux Editions Bernard
Grasset. Dès le titre il y a deux questions très importantes: premièrement il s’agit d’une indétermination,
idée soutenue par l’emploi du pronom interrogatif « qui », désignant une personne, dans une
interrogation directe, ayant la fonction de complément d’objet direct. Deuxièmement il y a deux verbes
dans le titre: l’un à l’infinitif « aimer » (éprouver de l’affection, de l’attachement, de l’amitié pour
quelqu’un1) et le verbe « oser » (entreprendre hardiment, risquer, tenter, avoir l’audace, le courage de2)
à l’indicatif présent, première personne du singulier: « je ». Les deux verbes associés soutiennent l’idée
d’un personnage narrateur qui se trouve dans un embarras du choix (entre au moins deux personnes).
Par ce « je » il est suggéré le fait qu’il y a un personnage dans le roman qui raconte l’histoire, et celui est
Isa, âgée de dix-huit ans. Ce sont les premières indices de lecture: un personnage-narrateur qui se
trouve dans une certaine incertitude et le roman nous développera de quoi il s’agit.

L’action du roman se passe dans un vieux domaine, au bord de l’Erdre « dont les eaux
s’attardent dans le marais des berges avant de filer vers Nantes »3. Telle est la Fouve où Isa (l’héroïne du
roman) a toujours vécu avec sa mère Isabelle, sa sœur cadette Berthe et la vieille servante Nat.
L’annonce que sa mère a épousé l’avocat Maurice Méliset - un remariage, car elle était divorcée
– cabre les siens au nom de principes religieux restés très vifs dans ce coin de pays breton. Au cœur d’Isa
apparaît une jalousie qui n’admet pas le partage. Isa veut se venger, d’autant plus que sa mère tombe
malade, le jour même de l’arrivée de Maurice à la maison de la Fouve. En temps que le lecteur suit avec
attention comment le plan de vengeance d’Isa va se dérouler, il y a un renversement de la situation, car
la fille découvre que l’adversaire n’est ni laid, ni haïssable et la nuit venteuse qui les jette dans les bras
d’un de l’autre pourrait changer sa vie: Isa tombe amoureuse de Maurice. C’est une expérience
différente, un fait divers qui pique notre curiosité. Comment cela est possible? Il s’agit de la passion
existante entre les deux membres de la famille où il est question d’inceste. Je me suis rendu compte que
dans ce roman Hervé Bazin reprend à l’envers un thème classique: celui de Phèdre.

Phèdre est le personnage de la mythologie grecque, fille de Minos et de Pasiphaé. Elle est
surtout connue par son amour pour son beau-fils Hippolyte. Phèdre apparaît comme personnage dans
beaucoup d’œuvres des écrivains comme: Robert Garnier (Hippolyte), Pradon, Algernon Charles
Swinburn (Phèdre, 1866), Jean-Philippe Rameau (Hippolyte ou Aricie), Platon ou Jean Racine. Dans la
tragédie de Racine, la fatale passion de la reine, sa douleur profonde et vraie, sa féminité si touchante
ont séduit les dramaturges de tous les temps: Phèdre aime le fils de son mari (Thésée)-Hyppolyte.
Phèdre de Racine est considérée comme le personnage le plus riche, le plus passionné et le plus
émouvant de toute l’œuvre de Racine.

Albérès constate le fait que par son contenu, Qui j’ose aimer pourrait être un roman balzacien,
un fragment des Scènes de la vie provinciale. Mais par le « style », par la « manière », il s’en distingue
totalement. A l’époque réaliste c’était Balzac qui racontait l’histoire: chez Hervé Bazin ce n’est pas lui,
mais son personnage Isabelle la fille.
« La technique réaliste est alors entièrement modifiée. Aux habiles procédés de narration
objective et distante, succède un effet plus simple et plus immédiat: la verve du narrateur-personnage
témoin. Et le réalisme nouveau sera en France fondé sur la verve. »4 Albérès veut donc nous présenter le
fait qu’Hervé Bazin est un représentant du nouveau réalisme, qui se distingue nettement du réalisme

Langue française. Apprentissage et maîtrise de la langue, Paris, Editions Hachette, 2001, p. 35.
O.c., p. 817.
3
Bazin, Hervé - QJA, Editions Bernard Grasset, Paris, 1956, p. 7.
4
e
Albèrès, R. M. – L’aventure intellectuelle du XX siècle, Paris, Editions Albin Michel, 1969, p. 230.
1
2
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traditionnel, resté objectif. Il faut tenir compte aussi du fait qu’après 1948, le nouveau roman réaliste
prend le caractère du témoignage et certains aspects du « journalisme ».

2. Le topos du roman. Symbolisme de la Fouve (Fauve) et
les liaisons avec la Femme

a) Symbolisme de la Fouve
L’action du roman se passe, en grande partie dans « La Fouve », qui est une maison de femme.
Isa la présente de la manière suivante: « Notre maison à nous, la Fouve, c’est à dix kilomètres de Nantes,
entre La Chapelle et Carquefou, une demeure. »5 Dans une autre partie du roman, Isa associe le nom de
La Fouve à celui de la « fauve », qui a la signification suivante que j’ai trouvée dans Le Petit Robert: «
fauve » est un adjectif masculin, qui vient du bas latin « falvus » (IXe siècle). Il signifie « roussâtre » (par
exemple « cheval fauve » ou « bête fauve », ici ayant le sens de bête sauvage au pelage fauve: lièvre,
cerf, lion etc.). Au XIXe siècle, « fauve » se dit des grands animaux féroces (félins). Il faut mentionner
aussi que vers 1900, « les Fauves » étaient un nom donné (d’abord en dérision) aux membres de la
jeune école française de peinture. Les représentants utilisaient des couleurs violentes, employées par
tons juxtaposés (spécifiques à l’expressionisme).
Si l’on joue un peu sur la paronimie, il y a la série suivante: la Fouve – la fauve – la forve /
fourvoyeur.
« Fourvoyer – v.t. (préf. fors et voie)
Lit. égarer, détourner du chemin: Ex. - « le guide qui a fourvoyé des touristes »
mettre dans l’erreur: Ex. – Ce rapport nous a fourvoyé.
(se) fourvoyer – (v. pr.) s’égarer, se tromper complètement, faire fausse route. »6
« Je sais bien que La Fouve... la fauve... c’est un nom qui sent le fourré. Encore qu’il a perdu un r!
Car jadis, je l’ai lu sur un vieil acte, on disait la Fourve et dans ces conditions, la véritable étymologie doit
être la fourvore, la mauvaise route, le chemin de terre comme il y en a tant par ici et où si souvent les
charretiers s’égarent,7» disait Isabelle la fille.
Alors, le mot Fouve renvoie à deux choses différentes: animal sauvage (fauve) et égarrement
(fourve), les deux appliquables au contenu du roman: la femme est toujours associée à un animal
(chatte, chèvre), et d’autre partie il y a le personnage Isabelle la fille qui s’égarre de son plan de
vengeance à cause du coup de foudre pour Maurice Méliset. Le nom de la maison, La Fouve, par son
étymologie, anticipe en quelque sorte les évenements du roman. En parlant de La Fouve, Isabelle la fille
signale que le nom a perdu une lettre – le r -, alors qu’il n’est plus véritable. Quand j’ai lu et relu le
roman, j’ai eu toujours l’impression que quelque chose va se passer. D’autant plus, Isabelle la fille parle
de cette perte, qui au niveau thématique ou symbolique tout simplement, elle est rencontré plus tard
dans le corpus du roman comme thème de la perte de l’amour, de la mère, des principes de vivre, de la
liaison sororale Isabelle la fille – Berthe.

b) Le symbolisme de l’animal et son importance dans le registre de la narration

J’ai dit qu’il y a dans le roman des comparaisons faites entre les femmes et les animaux. Pour
mieux comprendre le sens de cette comparaison, je veux présenter le symbolisme de l’animal, tel qu’il
est selon Jean Chevalier et Alain Gheerbrant dans le Dictionnaire des symboles. Je fais cette recherche
des sens et des significations parce que je vois dans les femmes qui vivent à La Fouve une incarnation
des animaux sauvages et placées dans une époque moderne. Autrement dit, je considère que l’auteur
nous présente des êtres situés à la limite condition humaine /vs/ condition animale et qu’il soutient
cette idée aussi du point de vue étymologique (Fouve-fauve) que lexicale (métaphorique) – en

Bazin, Hervé – QJA, p. 24.
Nouveau Dictionnaire Encyclopédique, Larousse sélection, Tome 1, Canada, Ed. Librairie Larousse, 1987, p. 400.
7
Bazin, Hervé – QJA, p. 106.
5
6

15

Revista şcolară “Paşi spre viitor”- nr. 12/2016 – ISSN 2067-7871
introduisant dans le champ lexical de la femme des noms des animaux. Dans la mythologie, l’animal
jouit d’une sphère très large de symboles: « L’animal, en temps qu’archétype, représente les couches
profondes de l’inconscient et de l’instinct. Les animaux sont des symboles, des principes et des forces
cosmiques et matérielles ou spirituelles. Les signes du Zodiaque, évoquant les énergies cosmiques en sont
des exemples. L’animal, la bête, la fauve qui est en nous a tant embrassé le moralisme judéo-chrétien qui
soutient que l’animal est un ensemble des forces profondes qui nous animent »8. Victor Hugo dans La
légende des siècles a exprimé ce symbole, en faisant de la brute « l’aîné de tout », ébauche de la
fécondité comme du chaos: « époux lascif » de l’infini:
« Fussiez-vous, Dieu, songez en voyant l’animal!
Car il n’est pas le jour, mais il n’est pas le mal,
Toute la force obscure et vague de la terre
Est dans la brute, larve auguste et solitaire. »9

La présence des animaux peut être aussi remarquée dans les Evangiles. Par exemple, l’Esprit
Saint est figuré par une colombe. D’ailleurs, dès le Moyen Age en argot, l’animal, la bête représente la
femme, incarnant la partie animale, sinon satanique de l’homme. Le symbolisme de l’animal, tel que
l’homme l’observe, le renvoie à un phénomène plus vaste qui englobe toute histoire humaine et non pas
un seul moment de notre civilisation. Il s’agit du totémisme qui, loin d’être en relation avec une certaine
mentalité « primitive », ou avec une étude « archaïque » de la société atteste une tendance
omniprésente et fondamentale de la nature humaine.
Cet interdit longtemps jetté sur la nature humaine, et qui commence à être contesté par les
romantiques, sera levé par la découverte de la psychanalyse, comme l’exprime Karl Gustave Jung:
« La profusion des symboles animaux dans les religions et les arts de tous les temps ne souligne
pas seulement l’importance du symbole. Elle montre aussi à quel point il est important pour l’homme
d’intégrer dans sa vie le contenu psychique du symbole, c’est-à-dire de l’instinct... L’animal, qui est dans
l’homme sa psyché instinctuelle, peut devenir dangereux lorsqu’il n’est pas reconnu et intégré à la vie de
l’individu. L’acception de l’âme animale est la condition de l’unification de l’individu et de la plénitude de
son épanouissement. »10
Chez Bazin, j’ai observé qu’il y a deux animaux auxquels la femme est comparée (ou associée): la
chatte et la chèvre, les deux renvoyant à la sensualité et à l’érotisme. Voyons maintenant quel est le
symbolisme du chat en général et ensuite, comment se « présente » la chatte dans le roman. Le
symbolisme du chat est très hétérogène, et oscile entre les tendances bénéfiques et maléfiques, ce qui
peut s’expliquer tout simplement par l’attitude à la fois douce et surnoise de l’animal. Au Japon, le chat
est un animal de mauvais augure, capable de tuer les femmes et d’en revêtir leur forme. (De nouveau
une association de l’animal avec la femme). Jean Chevalier11 remarque le fait que dans le monde
bouddhique, il y a le reproche d’avoir été le seul avec le serpent, qui ne s’est pas ému de la mort du
Bouddha, ce qui pourrait, toutefois, d’un autre point de vue, être considérée comme un signe de
sagesse supérieure.
J’ai trouvé tous ces « significations » du chat, appliqués au roman de Bazin, comme un
avertissement donné au lecteur, et annoncé symboliquement. Ayant aussi en vue le fait que le
symbolisme du chat est lié à la sécheresse12, qui évoque la notion du chaos supérieur, non fécondé par
les eaux supérieures, je me suis rendu compte que par cette association d’Isabelle la fille avec la chatte,
elle annonce le lecteur qu’un désastre (un chaos) va se produire. Toujours lié au désastre, il faut signaler
Chevalier, Jean; Gheerbrant, Alain – Dictionnaire des symboles, Ed. Robert Laffont, S.A. et Editions Jupiter, Paris,
1982, p. 215;
9
e
Hugo, Victor – La légende des siècles, Le XVI siècle. Le Satyre, Paris, Gallimard, p. 119.
10
Jung, K.G. – L’homme et ses symboles, Editions du Seuil, Paris, 1982, p. 238-239.
11
Chevalier, Jean; Gheerbrant, Alain, o. c., p. 215.
12
o. c., p. 216.
8
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qu’au Bouddhisme ou dans la Kabbale, le chat est associé au serpent (étant parfois figuré aux pieds du
Christ), au péché (de nouveau une anticipation du péché de l’inceste entre Isabelle la fille et Maurice).
Chez Bazin, la femme vue comme une chatte permet quelques identifications avec les symboles
que j’ai déjà énumérées. Isabelle la fille « se présente » comme une chatte de la manière suivante: « ...
je m’enfonçais dans le bois, parmi les feuilles mortes. S’il pleuvait, je m’enfermais dans ma chambre [...]
j’attendais le bruit libérateur qui me permettait de me glisser auprès de Maman, furtive et m’étirant
comme une chatte qui sort enfin de dessous un meuble. »13
Avec une subtilité d’écrivain, Hervé Bazin a réalisé dans ce passage le synthèse de toutes les
significations du chat, mais pas dans une manière mythique, que littéraire. J’y ai retrouvé tout le champ
symbolique du chat; par exemple, Isabelle la fille était « enfoncée » parmi « les feuilles mortes ».
L’épithète « morte » suggère la fin de l’évolution, la mort est liée à la femme, la secheresse du pont de
vue de la maternité. A un autre niveau thématique du roman, cette secheresse peut être interprétée
comme une manque qui concerne les garçons de la famille habitant à la Fouve. Aucune femme n’a mis
au monde que des filles (absence du principe masculin). La présence de la pluie dans ce paysage, m’a
fait pensé à l’idée que, de nos jours, en Cambodge, le chat est associé au symbolisme de la pluie.
Un autre animal qui « apparaît » dans le roman est la chèvre. Jean Chevalier14 dit que: « Dans
l’Inde, elle signifie également “non-née”, symbole de la substance primordiale non-manifestée. L’étoile
de la Chèvre dans la constellation du cocher, annonce l’orage et la pluie. »
Quand Isabelle la fille compare la femme à la chèvre, elle utilise le pluriel et, chose importante à
remarquer, Isabelle ne parle plus d’elle-même (comme dans le cas où elle fait l’analogie femme-chatte),
mais de Maurice et du « hasard » (à son avis) qui lui a permis de « conquérir » sa mère:
« Il avait profité d’un hasard, d’un de ces instants de stupide faiblesse dont certains romans
m’avaient assuré que pâtissent les femmes, comme en pâtissent les chèvres et les chattes. »
Je me suis rendu compte que dans ce passage apparaissent les deux animaux: la chèvre et la
chatte, pour soutenir la faiblesse de la femme. Si au moment où Isabelle la fille a parlé de la chatte, elle
s’est vue elle-même comme une chatte. Maintenant, elle parle de sa mère. En principe, les deux
femmes (Isabelle la mère et Isabelle la fille) sont associées à la chatte, idée soutenue au parcours du
roman par le fait que les deux « cèdent » aux « plaisirs sexuels » de Maurice.

professeur: Ioana Bud

13

Bazin, Hervé, o. c., p. 103.

14

Chevalier, Jean; Gheerbrant, Alain, o. c., p. 217.
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Arbori care ne îmbogăţesc viaţa:
FRASINUL

Există multe subspecii de frasin, însă cel mai

întâlnit ți mai util nouă este Fraxinus Excelsior.

Acesta ajunge la 40 de metri înălțime și are

frunze compuse. Coroana sa este bine definită și dă
impresia de prospețime, datorită desimii, formei și
nuanței frunzelor.
Care sunt beneficiile pe care frasinul ni le aduce?

 Frunzele lui, care se recoltează în mai și iunie, au proprietăți:
-

detoxifiante;

-

antiinflamatoare pentru articulatii;

-

antihemoragice.

 Mugurii de frasin calmează guta și reduc nivelul de colesterol.

Datorită acestor proprietăți ale lor, puteți folosi frunze și muguri de frasin în caz de reumatisme,

artrite și în curele de detoxifiere.

 Decoctul din scoarță de frasin este eficient pentru scaderea febrei.

Frasinul este plantat adesea în marile orașe, pe marginea străzilor și în parcuri, dar - pentru a
beneficia din plin de calitățile sale terapeutice fără riscuri pentru sănătate - recoltarea părților
utile în fitoterapie trebuie făcută din zone cu nivel redus de poluare.
 Lemnul de frasin, tare și foarte elastic, are numeroase întrebuințări.
Cel mai mult se folosește la fabricarea unor echipamente sportive (tacuri de biliard, crose de
hockey etc.).
În condiții bune, Fraxinus Excelsior trăiește până la 180-200 de ani.
elev: Pop Ionuț, clasa a XI-a Ap
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POARTA MARAMUREŞEANĂ
Artă şi mit

Unul dintre simbolurile cele mai de preţ ale Maramureșului este POARTA

MARAMUREȘEANĂ. Construită în general pe trei stâlpi și un "fruntar” (pragul de sus al porţii)

din lemn de stejar, având "hăizașul” (acoperișul) șindreluit, porţile din această zonă au fost
comparate adesea cu adevarate "arcuri de triumf”.
Porţile de lemn ale gospodăriilor tradiţionale
din Maramureș sunt situate îndeosebi în satele de pe

văile Mara, Cosău și Iza, dar și în unele localităţi din

Ţara Lăpușului. Mulţi cercetători consideră că în

Maramureș, porţile erau un privilegiu al nemeșilor.
Aspectul e extrem de important, căci numai nemeșii
aveau privilegiul să-și ridice porţi înalte în faţa
gospodăriilor, în timp ce oamenii simpli nu aveau dreptul decât la vraniţe (confecţionate din pari
monţati paralel pe o ramă dreptunghiulară și cu o diagonală, pentru a-i fixa, și care se deschidea

într-o parte).
De altfel, aceasta reiese mai ales din inscripţiile scrise în limba română cu litere chirilice sau în
limba latină. Apar aici nume de meșteri, de proprietari, de demnitari locali, cu diferite ranguri
sociale, preoţi, maramuresenii simţind nevoia să-și înobileze casele cu asemenea consemnări

pentru a atesta vechimea construcţiilor și a le conferi valori în plus.

Construcţia, incizarea motivelor și actul de trecere pe sub pragul porţii suportau fiecare un

ritual aparte, pe baza unor credinţe profunde, cu conotaţii
mai degrabă mitice.
Astfel, tăierea stejarului trebuia să coincidă cu o perioadă
de nopţi cu lună plină – pentru a îndepărta din jurul

gospodăriei orice nenorociri și toate "ceasurile rele”. Apoi,
transportul lemnului din pădure trebuia să se facă într-una

din zilele lucrătoare "de dulce” (marţi, joi sau sâmbătă), în
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virtutea credinţei că astfel lemnul va fi aducător de noroc. Sub stâlpul care leagă pragul se

puneau "bani, agheasmă și tămâie, ca să nu se apropie ciuma”, iar pentru apărarea averii și a
casei, pe stâlpi se incizau figuri antropomorfe, protectoare.
Motivele sculptate aveau substraturi magice (unele), însă decodificarea celor mai frecvente
elemente utilizate de meșterii populari ne permit incursiuni într-un univers mitologic, antecreştin.
Stâlpii de porţi sunt expresia marilor mituri din cultura noastră populară. Motivele sculptate în
lemn au, fiecare, semnificaţia lor bogată:

Funia răsucită reprezintă infinitul, necuprinsul, dar și

legătura dintre cer și pământ.

Soarele, simbolul Dumnezeirii este "dătător de viaţă”. El

vede tot, știe tot și mai presus de toate, știe adevărul.

Maramureșul și-a încrestat Soarele în poartă, ca semn al vieţii,

ca în fiecare zi să treacă, să intre ori să iasă pe sub el. Discul solar, cultul soarelui, nu lipsește de

pe nici o poartă, nici de pe leagăn, ori de pe lada de zestre și alte obiecte de trebuinţă.

Arborele vieţii simbolizează viaţa veșnică, tinereţea fără
bătrâneţe. Figurile antropomorfe sculptate în stâlpii porţilor
aveau rolul de a proteja casa, gospodaria de forţele Răului.

Pentru ţăranul maramureșean, trecerea pe sub hăizașul

porţii devenea aproape un act ceremonial, purificându-se
mental de relele lumii profane pentru a intra curat în
universul casnic al gospodăriei și familiei. În toate culturile

tradiţionale, trecerea pe sub o poartă, mai mult sau mai puţin
grandioasă, simbolizează o transformare (de suprafaţa ori structurală, fizică sau virtuală).
n prezent, în Maramureş, mai pot fi văzute porţi vechi de lemn, în special în satele de pe
Valea Cosăului, precum şi în Muzeul Satului din Baia Mare şi Sighet. Cât despre porţile noi,

acestea au elemente decorative mult îmbogăţite, de inspiratie recentă, dar şi-au pierdut din
semnificaţiile iniţiale, păstrând doar componenta esteticului.

Sursa: http://www.crestinortodox.ro/datini-obiceiuri-superstitii/poarta-maramureseana-120366.html

prof. Toma Vasilica Ramona
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Românca Ştefania Mărăcineanu a făcut furori în lumea
ştiinţifică a Europei interbelice. Invenţiile sale revoluţionare au fost la
un pas de Nobel. Cercetătorii francezi, printre care şi Irene Curie, şi-au
însuşit însă invenţiile româncei, câştigând astfel cel mai râvnit premiu
ştiinţific.
În anul 1935, soţii Joliot-Curie luau premiul Nobel pentru
descoperirea revoluţionară a radioactivităţii artificiale. Era cel mai
prestigios premiu la nivel mondial pentru fizică şi chimie. Puţini ştiu
însă că în acel moment se făcuse o nedreptate. Şi asta fiindcă
radioactivitatea artificială era inventată deja de 10 ani. Ceea care o
descoperise era o tânără din România, Ştefania Mărăcineanu.
Românca era considerată un adevărat fenomen de lumea ştiinţifică
din Europa în special, obţinând cele mai înalte distincţii academice în domeniul fizicii şi chimiei. Deşi a
fost curtată de toate mediile ştiinţifice europene, Ştefania Mărăcineanu a preferat să lucreze în ţara
natală, punând bazele radioactivităţii. Printre invenţiile şi experimentele sale revoluţionare se numără şi
provocarea artificială a ploii. Românca care a uimit lumea ştiinţifică Ştefania Mărăcineanu, o profesoră
de chimie şi fizică la Şcoala de Fete din Bucureşti, sosea în 1922 la Paris cu o bursă din partea
Ministerului de Ştiinţe din România. Datorită calităţilor şi cunoştiinţelor sale ştiinţifice, a fost acceptată
în laboratoarele celebrei Marie Curie, unde a lucrat cu oameni de ştiinţă remarcabili. A reuşit în doar doi
ani să uimească lumea ştiinţifică. În 1924 avea deja doctoratul în fizică. Contribuţiile ei ştiinţifice i-au
adus aprecierea şi respectul lui Marie Curie. „Stimez în mod deosebit munca pe care Ştefania
Mărăcineanu a depus-o în laborator. În mod particular ea a dobândit o perfectă cunoaştere a măsurării
electrometice precise”, preciza Marie Curie în anii `20.
O descoperire cât un Nobel. Cea mai uluitoare descoperire pe care a făcut-o Ştefania
Mărăcineanu în laboratoarele de la Paris a fost radioactivitatea artificială. Mai precis fenomenul fizic
prin care nucleul unui atom instabil sau radioizotop poate fi transformat artificial pentru a degaja
energie sub formă de radiaţii. De altfel, cercetătoarea româncă s-a bazat pe poloniu şi radiu, cele două
elemente descoperite de Marie Curie, cea care a şi definit pentru prima dată noţiunea de
radioactivitate. Românca a fost însă prima care a descoperit producerea artificială a radioactivităţii.
”Mărăcineanu a descoperit faptul că înjumătăţirea poloniului părea să depindă de tipul
metalului pe care elementul chimic radioactiv era depozitat. Ea a considerat că razele-alfa ale poloniului
au transformat parţial anumiţi atomi de metal în izotopi radioactivi”, se arată în lucrarea ”A devotion to
their science: Pioneer women of radioactivity”, scrisă de Marlene Rayner Canham şi Geoffrey Rayner
Canham. Practic era prima descoperire a radioactivităţii artificiale. De altfel, românca a folosit această
descoperire şi în teza ei de doctorat, prezentată în faţa comisiei din care făcea parte şi Marie Curie în
1924
Românca din elita ştiinţifică europeană. După obţinerea doctoratului, Şteania Mărăcineanu a
rămas în Franţa până la 1930, pentru a continua cercetările alături de alţi savanţi europeni. Continua să
studieze radioactivitatea. Mai mult decât atât, a descoperit că radiaţiile solare aveau efect asupra
radioactivităţii substanţelor. A fost sprijinită în această teorie de mai mulţi savanţi, printre care şi H.
Deslandres. Totodată teoriile ei privind radiaţiile soarele care amplifică sau schimbă radioactivitatea
diferitelor substanţe a provocat un şoc în lumea ştiinţifică, fiind o idee pe cât de acceptată, pe atât de
contestată. Femeia care aduce ploaia În 1930, Ştefania Mărăcineanu se întoarce acasă, în România. Se
spune că tânjea după ţinuturile natale şi, în ciuda diferitelor oferte din străinătate, a preferat să ducă o
muncă de pionerat acasă, întemeind primul laborator de radioactivitate din România. Lucra la
Universitatea din Bucureşti alături de profesorul Dimitrie Bungeţianu. În 1934, românca avea să şocheze
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din nou cu o descoperire desprinsă parcă din literatura SF. Ştefania Mărăcineanu inventase ploaia
artificială. Practic, cu ajutorul unor principii fizice şi chimice, savantul român putea aduce ploaia pe
suprafeţe reduse. De acestă dată în cadrul experimentelor a fost ajutată de savanţii români Dimitrie
Bungenţianu şi Nicolae Vasilescu-Karpen. Experimentele au fost realizate cu sprijinul guvernului francez,
unde Ştefania avea trecere, în Algeria, mai precis în deşertul Sahara. Spre uimirea tuturor, Ştefania
Mărăcineanu şi grupul de savanţi români au adus ploaia. Deşi a uimit, a contrariat şi a obţinut respectul
lumii ştiinţifice pentru contribuţiile sale, de recunoaşterea oficială a muncii savantului român s-au
bucurat cu totul alte persoane. Cea mai grea lovitură avea să o primească românca în 1935, atunci când
soţii Joliot-Curie aveau să primească Nobelul pentru inventarea radioactivităţii artificiale, fenomen
dovedit cu 10 ani înainte de Ştefania Mărăcineanu. Practic Irene Joliot Curie a folosit întreaga muncă a
româncei privind radioactivitatea artificială pentru a obţine aceste premiu, fără ca măcar să-i
menţioneze numele.
”Mărăcineanu îi scria Lisei Meitner în 1936 exprimându-şi dezamăgirea că Irene Joliot Curie, fără
ştirea ei, a folosit mare parte din munca sa în special cea legată de radioactivitatea artificială, în lucrarea
sa”, se arată în ”A devotion to their science: Pioneer women of radioactivity”. Însăşi Irene Joliot Curie
recunoaşte, culmea, că descoperirea pentru care ea urma să primească Nobelul era deja cunoscută de
fapt de 10 ani. „Ne amintim că savanta româncă a anunţat în 1924 descoperirea radioactivităţii
artificiale”, preciza Irene pentru ziarul austriac Neues Wiener Journal apărut pe data de 5 iunie 1934. De
altfel, românca nici nu insistase să primească ea Nobelul, ci doar să-i fie recunoscută munca printr-o
citare sau o referinţă în lucrarea fiicei lui Marie Curie. Şi astăzi soţii Joliot Curie sunt creditaţi ca
inventatorii radioactivităţii artificiale. Viaţă învăluită în mister Dacă activitatea ştiinţifică a Ştefaniei
Mărăcineanu este cunocută, nu acelaşi lucru se poate spune şi despre detaliile biografice ale savantului
român. Viaţa privată a Ştefaniei Mărăcineanu este un adevărat mister. Se ştie că s-a născut în Bucureşti
la 18 iunie 1882. Se spune că a avut o copilărie nefericită, bănuindu-se abuzuri din partea unuia dintre
părinţi. Conform celor care i-au studiat biografia, în principal Marelene Rayner Canham sau Miruna
Popescu, cu privire la copilărie Ştefania Mărăcineanu preciza că au fost ani întunecaţi şi nu dorea să mai
vorbească despre acest prim capitol din viaţa ei. De altfel, atât copilăria, cât şi adolescenţa tinerei
Mărăcineanu sunt învăluite în mister. Se bănuieşte doar că provenea dintr-o familie înstărită, odată ce a
fost ţinută în şcoli. Se ştie clar că în anul 1910 devenise profesor de chimie şi fizică la Şcoala de fete din
Bucureşti. Se presupune că a murit în 1944, fără să fie cunoscută cauza.
O altă nedreptate i-a fost adusă chiar de compatrioţii săi! Dintr-o
greşeală a „Romfilatelia” şi a specialiştilor documentarişti din
această instituţie, pe emisiunea filatelică dedicată femeilor
celebre din România, vrând să omagieze, la data de 26 aprilie
2013, „Ziua Mondială a Proprietăţii Intelectuale”, timbrul poștal
emis de instituţia românească și care poartă numele savantei
românce, Ștefania Mărăcineanu …. este din păcate fotografia
savantei Mariei Curie. Incredibil, dar adevărat!

elev: Ienciu Florin Ionuț, clasa a X –a Bp
prof. îndrumător: Orha Ioan
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“Cei slabi nu pot niciodată să ierte.
Iertarea este atributul celor puternici.”
Mahatma Gandhi
De multe ori, rănile aşa zis uitate au fost ascunse în subconştient şi, de
acolo, continuă să-i chinuie pe oameni. Pentru a le trata şi vindeca este
nevoie să fie readuse în conştient. Iertarea cicatrizează rănile emoţionale.
Atunci ne putem aminti evenimentul fără resentimente. Nu mai suferim.
Iertarea nu este doar un act imediat al voinţei
Mulţi se simt vinovaţi sau îi învinovăţesc pe ceilalţi, pentru că nu iartă imediat. Dar iertarea nu este
un act eroic de voinţă în care ne suprimăm emoţiile, ci este un act al întregii noastre fiinţe şi cere
participarea tuturor puterilor noastre sufleteşti: inimă, inteligenţă, voinţă. Cine sare peste etapele
transformării emoţionale şi ale vindecării nu face decât să panseze o rană infectată. Aceasta va sfârşi
prin a se infecta şi mai rău.
Este nevoie de timp şi pentru vindecare şi pentru iertare; nu trebuie să bruscăm ceea ce se petrece
în noi. E nevoie să discernem între simţirea mâniei şi dorinţa de răzbunare, fantasmele legate de
„dreptatea” pe care trebuie să ne-o facem singuri, etc. Mânia (iuţimea) este o emoţie sănătoasă, o
putere a sufletului pe care Dumnezeu ne-a dat-o ca să ne putem apăra integritatea. Nu mânia este
greseala, ci ura şi patimile pe care le poate stârni. Important este să luăm decizia de a nu ne mai
răzbuna, în nici un fel. Răzbunarea este inutilă şi devastatoare. E nevoie să facem pace lăuntrică, pace
emotivă.
Iertarea nu înseamnă scuzare
A scuza înseamnă a nu-l considera responsabil pe cel care ne-a ofensat. Când cineva ne face un rău
fără să vrea, sau fără să ştie, nu are de ce să ne ceară iertare, dar poate veni un moment cind isi
poate cere scuze. Dar dacă cineva a voit să ne facă rău, a vrut să ne rănească, nu mai e vorba de scuze.
Tendinţa de a-i gasi scuze celui care ne-a ofensat se bazează pe circumstanţele atenuante oferite de
trecutul său sau de alte circumstanţe. Dar nici o vină, fie şi explicabilă, nu poate fi scuzabilă. Ea poate fi
doar iertată!
Iertarea nu este sinonimă cu împăcarea
Iertarea se referă la fapta care a rănit relaţia. Împăcarea este o urmare a iertării, dar poate să nu
aibă loc. Dacă după acordarea iertării, simţim că prin împăcare relaţia noastră nu ar creşte în profunzime
sau nu evolueaza in mai bine, este intelept să renunţăm pur şi simplu la ea, pentru păstrarea păcii. Pacea
înseamnă să nu te răzbuni şi să nu doreşti să te răzbuni. Pacea şi iubirea de vrăjmaşi nu presupune
neaparat prietenie.
Din nefericire, mulţi oameni se împacă fără a-şi ierta unii altora ofensele ca să nu „mai
dezgroape morţii”, dar fără recunoaşterea şi numirea suferinţelor pe care le-am produs sau pe care leam suferit, nu există împăcare adevărată. Adevărul trebuie rostit. Împăcarea presupune iertare, iar
iertarea presupune rostirea adevărului.
Iertarea nu se impune
Iertarea este o lucrare a iubirii. Persoana care iartă trebuie să-şi asume în mod liber alegerea pe
care a făcut-o, fără a pretinde ceva in schimb de la cel pe care îl iartă: „te iert daca nu mai faci asta„.
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Putem să ne dorim să fim iubiţi de cei din jurul nostru în ciuda faptelor noastre, dar nu le putem
pretinde acest lucru. Iertarea se dă, se cere, dar nu se pretinde!
Iertarea nu este renunţare la ceea ce ni se cuvine
Iertarea nu exclude dreptatea. Un hoţ iertat nu este scutit de a restitui păgubaşului cele furate.
Iertarea nu anulează consecinţele unei fapte rele sau a unui cuvânt rău. Iertarea nu este un act de
dreptate, ci o faptă de iubire pentru reabilitarea celui vinovat. Aceasta înseamnă a nu-l confunda pe
răufăcător cu fapta sa şi a urî greseala, ci iubindu-l pe cel ce a gresit.
Iertarea nu-l schimbă pe celălalt
Când iertăm, se întâmplă cu adevărat ceva extraordinar, dar cu cel ce iartă, nu cu cel iertat.
Acesta poate conştientiza şi el minunea şi îşi poate schimba atitudinea sau comportamentul, dar puterea
iertării se manifestă în noi. Pe noi ne vindecă, nouă ne dă pacea, nouă ne dă puterea să ne rugăm pentru
celălalt. Nu trebuie să iertăm aşteptând schimbarea celuilalt! A ierta pe celalalt nu presupune ca acea
persoana isi va schimba brusc comportamentul, nemaicomitind greseli.

Piedici din calea iertării

Unor oameni le este greu sa il ierte pe cel care l-a lezat cu ceva şi să-şi folosească puterile pentru a-şi
face „dreptate”. Astfel:
Furia / Mânia e folosită pentru a ne simţi şi arăta puternici. Fără mânie, unii oameni au senzatia
ca se simt dezarmati şi vulnerabili.
Frica nu mai e folosită pentru confruntarea cu necunoscutul ce trebuie cucerit şi se transformă
în frica de a ne confrunta cu durerea şi fuga de recunoaşterea ei. Iertarea readuce durerea în
prim plan pentru a fi vindecată. Perceperea şi acceptarea durerii este premiza iertării!
Scoaterea de sub învinuire prin justificarea comportamentului. Iertarea nu înseamnă scuzarea
comportamentului care ne răneşte. Este nevoie de o evaluare sufleteasca lucidă a celor
întâmplate. E nevoie de aşezarea responsabilităţii la locul care i se cuvine, dar fara a judeca si
invinui. Iertarea este un act în întregime al celui care iartă. Nu depinde nici de înţelegerea, nici
de comportamentul şi nici de acordul celuilalt.
Gândul că trebuie să-ţi meriţi iertarea. Iertarea este întotdeauna un dar gratuit, asa incat
primeste-l cu sufletul larg deschis. Egoul va fi intotdeauna cel ce nu vrea sa primeasca iertarea,
caci daca ar primi-o, rolul lui de victima ar inceta, iar sufletul ar fi vindecat.
Sursa: www.scribd.com

eleva: Boroș Loredana, clasa a XII-a As
prof. îndrumător: Barbur Maria
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NATURA

Cu o istorie fascinantă, cel mai mic regat
din lume este locuit în prezent doar temporar,
familia regală fiind singura care trăieşte pe insula
Tavolara. Regatul Tavolara, situat la sud de Costa
Smeralda, din nordul Italiei, este în fapt o insulă
care se înălţă din marea azurie ca un munte
ascuţit. Este un regat în care nu există drumuri sau
hoteluri, singura porţiune locuibilă fiind o „limbă”
de nisip alb care măsoară, de la un capăt la celălalt,
un număr mic de paşi. BBC a stat de vorbă cu
Antonio Bertoleoni (foto jos), cunoscut şi drept
Tonino, un fost pescar în vârstă de 83 de ani care deţine singurul restaurant din Tavolara şi care este
monarhul insulei. Acesta a condus insula în ultimii 22 de ani, insulă care, întâmplător, este cel mai mic
regat locuit din lume. Cum altfel decât în pantaloni scurţi şi sandale, mini-monarhia desfăşurându-se pe
o suprafaţă de 5 km² pe care rezidă în regim part-time 11 locuitori şi 100 de capre de munte.
„Sunt probabil cel mai obişnuit rege al lumii”, spune Tonino, adăugând că singurul privilegiu pe
care îl are constă în mesele gratuite. În acest an, regatul Tavolara sărbătoreşte cea de-a 180-a
aniversare, dar povestea sa a început încă din anul 1807 când stră-străbunicul lui Tonino, Giuseppe
Bertoleoni, a devenit primul colonizator al insulei, pe atunci nelocuită. Descris ca fiind jumătate păstor,
jumătate pirat în cartea „Tavolara, insula regilor”, emigrantul genovez se căsătorise cu două surori
înainte de a se muta pe insulă şi se afla în căutarea unui refugiu pentru a scăpa de pedeapsa pentru
bigamie. Giuseppe şi micul lui harem au realizat la scurt timp că împărţeau acest paradis cu o specie rară
de capre sălbatice cu dinţi galben-aurii de la algele şi lichenii cu care se hrăneau (foto jos). Despre
existenţa caprelor cu dinţi aurii a auzit şi suveranul
Sardiniei, Carlo Alberto, care s-a aventurat în
Tavolara pentru a vâna animalele în anul 1836.
Ajungând pe insulă, Carlo Alberto s-a prezentat
drept regele Sardiniei, făcând cunoştinţă cu
străbunicul lui Tonino, Paolo, regele Tavolarei.
După ce a vânat mai multe capre şi a fost mare
ospăţ timp de trei zile acasă la Paolo, Carlo Alberto,
încântat de experienţele avute, l-a recunoscut pe
Paolo drept regele Tavolarei. Ulterior, Carlo Alberto
a afirmat public că insula nu fusese niciodată parte
din Regatul Sardiniei şi i-a trimis lui Paolo un
pergament din partea familiei regale, Casa de
Savoia, care certifica statutul monarhiei.
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În anii următori, vestea suveranităţii insulei s-a răspândit dincolo de Mediterană şi micuţa
Tavolara şi-a format chiar şi aliaţi politici. Giuseppe Garibaldi, unul dintre părinţii fondatori ai Italiei, a
devenit la scurt timp un consilier de încredere al familiei Bertoleoni, iar regele Sardiniei din acea
perioadă, Vittorio Emanuele al II-lea, a mers până la a semna un tratat de pace cu insula cu 33 de
rezidenţi, câţi avea în 1903. Tavolara a fost luată în evidenţă şi de către Regina Victoria a Marii Britanii
care a păstrat expusă timp de mulţi ani o fotografie a familiei regale din Tavolara la Palatul Buckingham
cu explicaţia „Cel mai mic regat din lume”. La fel ca San Marino, Tavolara nu a fost niciodată anexată
oficial la Italia modernă, făcându-l pe Tonino cel de-al cincilea rege al unui regat pe care lumea nu îl mai
recunoaşte. „Familia mea poate că are un trecut frumos, dar noi muncim din greu şi trăim simplu, la fel
ca toată lumea”, spune Tonino.
Regatul funcţionează mai mult ca o afacere de familie. Regele şi nepotul acestuia, Nicola, se
ocupă de afacerea cu ferry-ul, iar prinţul şi prinţesa Giuseppe şi Loredana de restaurantul de pe plajă
(foto jos). Nepotul lui Giuseppe, Antonio, se trezeşte devreme în fiecare dimineaţă pentru a merge la
pescuit şi pentru a aproviziona restaurantul cu peşte, homari şi cu moluşte comestibile. Graţie unui val
de turişti pe insulă, produsul intern brut al regatului a înregistrat recent un avans puternic.

elev: Ienciu Florin Ionuţ, clasa a X-a Bp
prof. îndrumător: Todoruţ Victor
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SÂNĂTATE

Murăturile, duşmanul de temut al bolilor
Garnitură de nelipsit iarna de la diverse preparate,
delicioasele murături aduc numai beneficii organismului.
Legumele dulci-acrişoare, pregătite toamna de orice
gospodină, sunt adevărate medicamente deoarece conţin
surse importante de vitamina C, A, licopen şi magneziu.

Specialiştii spun că sunt excelente arme împotriva infecţiilor şi chiar vin de hac tumorilor.
Gogoşarii conţin o cantitate impresionantă de vitamina C care, pe lângă faptul că este un
puternic antioxidant, asigură o bună absorbţie a fierului. De asemenea, sunt o bună sursă de vitamina
B6, cu efecte diuretice, şi magneziu, care combate anxietatea. Nu e de neglijat nici conţinutul de
vitamina A, care face vederea mai bună, în special pe timpul nopţii, şi vitamina E - cu rol important în
menţinerea unui aspect tânăr al pielii şi părului. Gogoşarii sunt bogaţi în licopen, un colorant vegetal,
care ajută la prevenirea multiplelor tipuri de cancer, inclusiv cel de prostată şi cel pulmonar.
Castraveţii muraţi bogaţi în antioxidanţi conţin minerale, fier, calciu, vitamina C şi magneziu,
care îţi ajută corpul să funcţioneze în mod optim. Te ajută să lupţi împotriva răcelilor şi infecţiilor
respiratorii şi îţi întăresc sistemul imunitar. “Castraveţii sunt o sursă ideală de fibre naturale, care te
ajută să digeri mai uşor anumite mâncăruri, mai ales carnea. Un alt beneficiu este acela că îţi dau foarte
multă energie. În afară de vitamine şi minerale, castraveţii muraţi sunt bogaţi în antioxidanţi. Rolul lor
este acela de a lupta împotriva radicalilor liberi şi de a preveni efectele lor negative, cum ar fi
îmbătrânirea prematură”, spune dr. Denisa Zaharia, medic de familie.
Varza murată, tratament pentru ulcer Varza murată nu numai că te scapă de mahmureală
după o petrecere stropită cu alcool, ci ajută la eliminarea substanţelor cancerigene din organism. “Varza
murată este un tratament tradiţional pentru ulcer, datorită vitaminei U, dar şi un aliment plin cu
probiotice sănătoase. De asemenea, o porţie de varză murată în fiecare zi asigură necesarul de vitamina
C de care o persoană are nevoie”, spun specialiştii. În gogonele sunt secretate substanţe (numite
alcaloizi) care împiedică replicarea viruşilor hepatici, blocând în special proliferarea virusului C.
Cercetătorii susţin că tomatele verzi conţin citostatice naturale, care determină auto-distrugerea
anumitor formaţiuni tumorale. Gogonelele sunt printre cei mai buni susţinători de efort. Ele cresc
rezistenţa la mişcare fizică prelungită, dar ajută şi la creşterea masei musculare.

eleva: Bancoș Georgeta, clasa a XII-a As
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Polenul,

alimentul complet care stimulează
organismul

Polenul de albine este considerat unul dintre cei mai valorşi nutrienţi pe care natura ni-i
pune la dispozitie. Este utilizat ca supliment nutriţional, revigorant, tonic şi este utilizt în
tratarea mai multor afecţiuni.
Polenul conţine o cantitate foarte mare de minerale, vitamine,
aminoacizi, enzime, coenzime. Din cele mai vechi timpuri a fost folosit
în medicina naturistă şi considerat drept un produs mirculos, cu
efecte benefice în tratarea multor afecţiuni.
Este încă utilizat în afecţiuni precum anemie, hiper sau
hipotensiune, boli venerice, afecţiuni ginecologice, ajută la
îmbuntăţirea vederii, este folosit în depresii, stări de surmenaj,
afecţiuni ale tiroidei şi chiar în tratarea bolii Alzheimer.
În cazul anemiei, o reţetă pe care o recomandă Speranţa Anton în cartea sa ”Incursiune
în Medicina Naturstă” (carte scrisă în memoria lui Valeriu Popa), autoarea spune că se
recomandă o cură de 180 de zile cu câte o lingră de polen, de două ori pe zi. De asemenea
vorbeşte despre păstură, care este o formă predigerată a polenului, din care se face tratament
pentru 90 de zile. Despre păstură, autoarea spune că este chiar mai nutritivă decât polenul şi
este mai bine absorbită.
Ajută foarte mult la bolile de ficat, vezică biliară, tub digestiv, afecţiunile oculare sau la
recuperarea energiei. Păstura se administrează în doze mai mici decât polenul şi se ia în cure de
câte o lună, cu pauză de trei luni. Aici însă autoarea face o atenţionare, pentru că pot exista
persoane alergice la polen sau păstură, caz în care recomandă să fie luată cu miere. De
asemenea, la diabetici mai arată că e necesară o atenţie sporită. În cazul hipertensiunii
arteriale, în aceeaşi carte, autoarea recomandă o terapie cu oţet de mere, miere de albine,
lăptişor de matcă, polen şi tinctură de propolis. Pentu afecţiunile ginecologice precum chist
ovarian, sau fibrom uterin, este recomandată o cură cu produse apicole precum miere,
propolis, apilarnil, lăptişor de matcă, polen şi păstură. Acestea sunt considerate produse cu
efect antitumoral, dar recomandă ca tratamentul să fie făcut sub îndrumarea unui specialist.
Efectele benefice au fost observate şi în tratarea bolii
Alzheimer, pentru care este recomandat să se facă cure de câte
30 de zile cu polen. De asemenea, este eficient în cazul
aterosclerozei şi insficienţei circulatorii cerebrale. Pentru stările
depresive, autoarea recomandă o cură cu polen pentru două
săptămâni, în care se vor consuma una, până la trei linguriţe de
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polen pe stomacul gol. Acestea sunt doar câteva cure care se bazează pe produsele apicole,
cartea însă prezintă mult mai multe terapii, pentru diferite afecţiuni.
De asemenea, este important de precizat că polenul nu tratează direct o boală, ci
stimulează funcţiile organismului, acesta fiind modul prin care el ajută în tratarea unor
afecţiuni. Este indicat ca orice cură să fie făcută sub îndrumarea unui medic sau specialist în
medicina naturistă.
Polenul este considerat un ”aliment complet”, pentru că are 22 de nutrienţi. Conţine
aminoacizi care accelerează funcţionarea ficatului şi detoxifierea organisului, dar şi grăsimi
nesaturate, vitamine. Se spune că polenul conţine de 20 de ori mai multă viamina A decât
morcovul. De asemeena, polenul poate preveni heomoragiile cerebrale, cele de la nivelul inimii
sau a retinei. Este bogat în vitamina E, complexul de vitamine B, vitamna C, acid folic,
provitamina A. De asemenea, minerale precum fier, magneziu etc.
Beneficiile aduse de polenul de albine

Încetinește procesul de îmbștrânire;
Întărește sistemul imunitar;
Combate infecţiile bacteriene la fel ca antibioticile;
Corectează problemele tractului digestiv și ale colonului;
Ajută la controlul greutăţii prin creșterea ratei de ardere a grăsimilor și a caloriilor;
Elimină dependenţa de alcool și înlătură toxinele din corp;
Combate oboseala, depresia și tulburările de somn datorită conţinutului de „neuronutrienţí”;
 Ameliorează și reconstruiește ţesuturile inflamate sau deteriorate prin nivelul
excepţional de antioxidanţi pe care îl conţine;
 Facilitează generarea și repararea celulară, scurtând timpul de vindecare a rănilor;
 Proteina de fier pe care o conţine, împreună cu nivelul de vitamine mai ridicat decât
în orice alt produs comercializat, întărește și definește masa musculară.








eleva: Deac Nela, clasa a XII-a A
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SÂRBĂTORI

Magia sărbătorilor de iarnă

Atmosfera de Crăciun ne aduce bucurie şi ne aminteşte cu precădere de anii copilăriei, de
emoţia aşteptării împodobirii bradului, de clipa la care visăm să-l întâlnim pe Moş Crăciun.
Dincolo de faptul că este una dintre cele mai importante sărbători creştine, Crăciunul e
aşteptat cu mare entuziasm de toată lumea, indiferent de vârstă, uneori chiar şi de religie. Sigur te
gândeşti cu drag la cadourile lui Moş Crăciun, la colinde, la mirosul de brad şi la vâscul din
pragul uşii. Şi, cu siguranţă, experienţele personale au încărcat astfel de clipe magice cu
semnificaţii proprii. Dar mai mult decât atât, tradiţiile legate de Crăciun aduc simboluri naturale
vechi de sute de ani.
Bradul de Crăciun
Bradul deţine rolul principal în perioada Crăciunului. Împodobitul acestuia este cel mai
îndrăgit obicei de sărbători, datorită simbolurilor care i se asociază: iubire (pentru că este
împodobit de întreaga familie), bucurie şi fericire (pentru că sub el sunt puse cadourile), magie
(se spune că Moş Crăciun nu vine în casele unde nu e brad), viaţă, trăinicie şi sănătate (pentru că
este mereu verde, chiar şi când afară e zăpadă). Practic, bradul a devenit centrul sărbătorilor de
iarnă!
Şosete tricotate, crenguţe de brad şi de vâsc, globuleţe, fundiţe, ghirlande colorate,
oameni de zăpadă, steluţe şi fulgi, toate te vor ajuta să intri în atmosfera de sărbătoare.
Steluţa
Mulţi brazi de Crăciun au o steluţă în vârf. Se spune că stelele ne conduc spre locuri
speciale, iar pe vremuri multe dintre constelaţii, de exemplu, Ursa Mare şi Ursa Mică erau
venerate ca divinităţi. Evreii din vechime foloseau steaua în şase colţuri a lui David ca simbol
religios, iar steaua de Crăciun în cinci colţuri ne aminteşte de steaua apărută deasupra
Betleemului la naşterea Pruncului. În multe culturi, stelele sunt semne ale norocului şi ale
realizării unor ţeluri măreţe.
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Coroniţa de Crăciun

Agăţarea coroniţelor de uşa casei este un obicei originar din Europa, unde, de Crăciun,
porţile se decorau cu ramuri veşnic verzi, pentru a invita în casă spiritele pădurii. Există crezul că
aceste spirite ar aduce sănătate şi noroc. Oamenii încă îşi mai împodobesc casele cu coroniţe de
brad şi de laur, ca mod de a-şi întâmpina prietenii şi rudele. Forma circulară a coroniţei
simbolizează natura veşnică a dragostei.
Renii

Cine nu a auzit de simpaticii reni care trag sania Moşului? Ei sunt nouă la număr şi au
nume amuzante: Dasher, Dancer, Donner, Vixen, Comet, Cupid, Prancer, Blitzen şi Rudolf.
Povestea cunoscută a renului cu nasul roşu, Rudolf, cel care luminează drumul pentru sania plină
cu daruri a lui Moş Crăciun, face ca aceste personaje să fie şi mai simpatice. Şi pentru că sunt
animale specifice zonelor reci, renii se potrivesc de minune în decorurile de iarnă şi de sărbători.
În plus, ei poartă clopoţei care aduc veselie, anunţând celor care le aud clinchetul că au sosit
cadourile.
Ciorăpeii de Crăciun

Obiceiul ciorapilor de Crăciun provine dintr-o legendă despre un nobil care şi-a risipit
necugetat averea, lăsându-şi fetele fără zestre. Sfântul Nicolae a auzit despre această situaţie şi a
venit pe ascuns la locuinţa fetelor. El a aruncat trei pungi cu monede de aur prin hornul casei,
care au căzut în ciorapii fetelor, atârnaţi la uscat lângă şemineu.În secolul al XVIII-lea, copiii din
Olanda îşi lăsau saboţii lângă vatră, sperând că Sinterclass (Moş Crăciun) le va aduce daruri. Mai
târziu, pantofiorii de lemn s-au transformat în şoseţele, iar Sinterclass a devenit, pentru englezi,
Santa Claus. Astăzi, multă lume încă foloseşte ciorăpelul de Crăciun, în care pune mici daruri
pentru copii şi cei dragi.
Vâscul

Se crede că vâscul a fost utilizat dintotdeauna pentru a sărbători sosirea iernii. Această
plantă veşnic verde era folosită pentru decorarea locuinţei, se credea că posedă puteri
tămăduitoare speciale, vindecând orice, de la infertilitatea femeilor până la otrăviri. Scandinavii
vedeau vâscul ca pe o plantă a păcii şi a armoniei, asociindu-l cu Frigga, zeiţa dragostei. Obiceiul
sărutului sub vâsc provine din credinţa că acest gest sub un lăstar al plantei aduce armonie şi
înţelegere şi face ca să crească iubirea în cuplu.
Lumânările
Aprinderea lumânărilor în perioada Crăciunului este o tradiţie veche ce reprezintă naşterea lui
Iisus şi reînnoirea vieţii, puritate, speranţă, găsirea drumului bun în viaţă. Se crede că Martin Luther,
reformatorul protestant, a fost primul care a aprins lumânările din bradul de Crăciun. Venind acasă întro seară de decembrie întunecată, în apropierea Crăciunului, acesta a fost uimit de frumuseţea luminilor
care străluceau printre ramurile unui brăduţ din faţa casei sale. Luther a împodobit apoi bradul de
Crăciun din casa sa cu lumânări.
Colindele

Colindele sunt o parte importantă a spiritului Crăciunului. Grupuri de copii, fete şi băieţi,
merg din casă în casă să colinde, toată ziua de Ajun. Se spune că e bine să primeşti colindători,
pentru că urarea lor aduce noroc, iar dacă nu primeşti colindul vei fi urmărit de ghinion. După ce
colindătorii termină de cântat, gazda îi invită în casă şi le oferă mere, nuci, dulciuri şi colaci.
Nucul simbolizează belşugul şi longevitatea, iar merele semnifică bunăstare şi bogăţie.
secretar șef: Ardelean Luminiţa
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Superstiţii la Intrarea Maicii Domnului în biserică
Superstiţii legate de Intrarea Maicii Domnului în
biserică redau ziua când se deschid cerurile, se „leagă“
farmecele, iar graiul animalelor poate fi înţeles de oameni
Intrarea Maicii Domnului în Biserică, sărbătorită în
fiecare an la 21 noiembrie, este considerată a fi o zi
magică. Acum se fac previziuni referitoare la oameni şi la
vreme. În tradiţia populară, se spune că în ziua de Ovidenie
se dechid cerurile şi credincioşii înţeleg graiul animalelor.
În popor, sărbătoarea este asociată cu simbolurile luminii:
candela, lumânarea, focul şi soarele. Pentru reuşita copiilor din acea familie, candela trebuie să fie
aprinsă în căminul fiecărui credincios, iar focul să ardă în cămin toată noaptea. Tot în această noapte se
fac farmece şi descântece, se află ursita şi se fac previziuni meteorologice.

De Ovidenie, ologii s-ar putea vindeca

Conform tradiţiei populare, dacă ziua Intrării Maicii Domnului va fi înnorată, peste an vor fi
epidemii. Dacă va ninge pe 21 noiembrie vom avea parte de o iarnă lungă şi grea. “Se crede că de
Ovidenie se deschid cerurile şi că acum, cei cu sufletul curat pot înţelege graiul animalelor. Tot acum, e
bine ca oamenii certati să-şi ceară iertare şi să se împace. Se mai spune că de Ovidenie, ologii s-ar putea
vindeca”, spun specialiştii în Etnografie şi Folclor de la Muzeul Dunării de Jos Călăraşi.
Pe 21 noiembrie, ortodocşii merg la biserică la slujbă şi cinstesc această zi prin rugăciune şi ofrande:
bucate de post, peşte şi lumânări pe care preoţii le sfinţesc. Toţi cei care respectă această sărbătoare vor
avea parte de sănătate, bucurii şi reuşite, iar în anul următor vor avea hambarele pline şi belşug în
gospodărie.

Crenguţe de măr, puse la înflorit

În satele din Bărăgan încă se mai păstrează un obicei străvechi. În ajunul sărbătorii, copiii pun
crenguţe de măr într-un vas cu apă în care adaugă şi agheasmă. Ţinute la căldură şi lumină, până la Anul
Nou acestea înfloresc, iar copiii le folosesc drept sorcovă. Începutul Sărbătorii Luminii

Începutul Sărbătorii Luminii

Intrarea în biserică a Maicii Domnului sau Sărbătoarea Luminii s-a ţinut, prima dată, în secolul al
VI-lea când, lângă ruinele templului unde a crescut, a fost construită o biserica închinată Fecioarei Maria.
Praznicul împărătesc al Intrării în Biserică a Maicii Domnului este numit şi Aducerea Maicii Domnului la
Templu. Conform tradiţiei, Fecioara Maria a fost dusă de părinţii săi, Ioachim şi Ana, la templul evreiesc
din Ierusalim pe când era copilă, la vârsta de 3 ani, unde a trăit şi a slujit ca fecioară în templu până la
logodna ei cu Sfântul Iosif. Aici, la templu, Maria şi-a petrecut întreaga copilarie, crescând în curăţenie
sufletească, rugându-se neîncetat şi citind Scriptura împreună cu alte fecioare, văduve şi preoţi. Fecioara
Maria a petrecut astfel, 12 ani, până când acelaşi Arhanghel Gavriil, care l-a anunţat pe Ioachim că va
avea un copil care se va umple de Duhul Sfânt, a vestit-o că-L va naste pe Iisus, Fiul Domnului. Ca să
rămână nepătată în fata lumii, Fecioara Maria părăsit templul şi s-a logodit cu Iosif, martorul fecioriei ei
şi al miracolului divin al naşterii pruncului Iisus.
elev: Mărieș Bogdan, clasa a IX-a Cp
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DIVERTISMENT-CURIOZITĂTI
România a dat omenirii:
 Stiloul:
• 1827 Petrache Poenaru;
 Primul oraș din lume iluminat cu petrol și prima rafinare a petrolului:
• 1858 București;
 prima ambarcaţiune cu reacţie:
• 1886 Alexandru Ciucur;
 cel mai lung pod din lume la acel moment:
• 1895 Anghel Saligny;
 prima decolare a unui avion doar cu aparatura aflată la bord:
• 1906 Traian Vuia;
 avionul cu reacŢie:
• 1910 Henry Coandă;
 vaccinul antiholeric:
• 1913 Ion Cantacuzino;
 cea mai mică bancnotă din lume:
• 1917 Zece bani (27,5x38mm);
 insulina:
• 1921 Nicolae Paulescu;
 scaunul ejectabil (catapultabil) la avion:
• 1928 Anastase Dragomir;
 saltul cu paraȘuta de la cea mai mare altitudine (feminin):
• 1932 Smaranda Brăescu;
 ultima campioană mondială în tenisul de masă cu origini europene:
• 1955 Angelica Rozeanu;
 primul no.1 în tenis:
• 1973 Ilie Năstase;
 prima notă de 10 în gimnastică : 1976 Nadia Comăneci;
 ultima notă de 10 în gimnastică:
• 1992 Lavinia Milosovici
gimnastica cu cele mai multe note de 10 la olimpiadă (7):
• 1976 Nadia Comăneci;
• 1988 Daniela Silivaș;
cel mai longeviv actor în activitate pe scenă unui teatru:
• 2013 Radu Beligan

elev: Rus Daniel, clasa a IX –a Cp
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FILOSOFIA VIEŢII

Fii răbdător
Fii cu mintea deschisă
Zâmbeşte des
Bucură-te de momentele speciale

Ignoră grijile
Uită problemele
Iartă-ţi duşmanii
Ţine-ţi promisiunile

Fă-ţi noi prieteni...
Redescoperă-i pe cei vechi...
Spune-le că-i iubeşti...
Şi când îi iubeşti...
Simte-o cu adevărat...

Dacă primeşti mai mult de o şansă,
încearcă din nou
Apreciază-ţi ideile bune
Încearcă să nu faci greşeli
Şi dacă le faci,
învaţă din ele

Fii nebunatic
Apreciază minunile când se întâmplă
Observă când soarele e pe cer
Ascultă ploaia
Uită-te după curcubee şi
stele căzătoare
Caută frumuseţea din jurul tău

Zâmbeşte cu inima
Încrede-te în alţii
Dăruieşte
Fii întotdeauna binevoitor cu ceilalţi

Speră
Doreşte
Creşti
Munceşte din greu
Fii tu însuţi
Fii întelegător când e nevoie
Ai încredere în viaţă
Ai credinţă

Mângâie un prieten
Ai încredere în tine!!!
Bucură-te de viaţă!
eleva: Boroș Loredana, clasa aXII-a A
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Descoperă partea întunecata a zodiilor!
Ursitoarele astrale nu ne-au înzestrat doar
cu farmec și posibilităţi extraordinare, fiecare
zodie are și umbrele sale. Conștientizarea acestor
defecte ne poate ajuta să înţelegem și anume ce
nu merge uneori în relaţie cu anumiţi oameni.

Berbec
Berbecii au tendința de a cere lucruri de la ceilalți într-un mod imperativ și sunt de
altfel, cei mai impulsivi din tot zodiacul. Dacă o idee nu e a lor, nu le pasă prea tare și-o
însușesc cu ușurință și în plus, au tendința de a fi imaturi în relațiile intime.
Taur
Taurii sunt posesivi, materialiști și chiar răzbunători. Își pierd cu ușurință cumpătul și
în momentele de furie e imposibil să ai o discuție rațională cu ei, așa că mai bine
renunți. Sunt încăpățânați și pot să fie uneori mult prea indulgenți cu ei înșiși și leneși.
Gemeni
Gemenii ascund mai multe personalităţi într-una singură. Nu prea știi niciodată la ce să te
aștepţi din partea lor. Ei au o tonă de interese diverse și se cred buni la toate, deși nu e
chiar așa.
Rac
Racii au toane. Și nu îi poți convinge să își părăsească zona de confort prea ușor. De
asemenea, îi poți cu ușurință ofensă, pentru că iau totul mult prea personal. Din acest
motiv, relațiile cu persoanele din Zodia Rac sunt uneori dificile, fiindcă niciodată nu
știi când ceva minor ei interpretează ca fiind un afront la adresa lor.
Leu
Leii au tendința de a fi fermecători și iubitori, dar adesea își îndreaptă iubirea către…
ei înșiși. Leii au nevoie de atenție și vor face absolut orice să iasă în evidență tot
timpul. Pentru Lei, totul se învârte în jurul lor.
Fecioara
Trebuie să ai grijă când te încurci cu o Fecioară, pentru că persoanele din această zodie
au tendinţa să fie foarte critice faţă de ceilalţi. Fecioarele sunt perfecţioniste și aproape
orice mic detaliu negativ care le atrage atenţia îi incită la bârfa și dezacord.
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Balana
Balanţele sunt mereu indecise. În plus, petrec atât de mult timp pregătindu-se și
analizând fiecare mic detaliu, înainte să ia o hotărâre încât cei din jur își pierd realmente
răbdarea. În relaţii, persoanele născute în Balanţă sunt foarte critici și caută mereu „nod
în papură”.
Scorpion
Sunt pasionali, manipulatori și se manifestă violent când lucrurile nu se întâmplă
conform așteptărilor lor. Au adesea stări negative și orice ai face, nimic, dar absolut
nimic nu le convine.
Săgetător
Săgetătorii sunt bine cunoscuţi pentru brutalitatea lor. Au tendinţa de a fi aceia care
știu ei totul, dând lecţii fără rezerve și reușind să răsucească cuţitul în rană mai mult
decât să ajute.
Capricorn
Capricornii iubesc să controleze. Nu le place deloc să se supună surprizelor, vor să știe
că totul va funcţiona conform planului. Adesea se folosesc de oameni spre beneficiul lor
și pot fi bârfitori.
Vărsător
Vărsătorii consideră că ei sunt logici și inteligenţi, de aceea foarte ușor ajung să-i
judece pe ceilalţi. Își petrec foarte mult timp trăind doar în capul lor și par detașaţi de
lume și de alte lucruri importante. Mai grav este când nu le pasă de oamenii din jurul
lor. Se pricep foarte bine să dea sfaturi, dar niciodată nu le urmează când vine vorba
de ei înșiși.
Pești
Peștii… nu au niciodată o direcţie. Nu știi la ce să te aștepţi din partea lor, sunt lipsiţi
de maturitate, îi duce curentul ușor și nu prea te poţi baza pe ei. Se presupune că ar
trebui să fie cei mai înţelepţi dintre toate semnele zodiacale, dar sfârșesc prin a fi
naivi.
Detalii aici > http://horoscop.garbo.ro/articole/20004/horoscopul-descopera-partea-intunecata-azodiilor.html#ixzz40XxlRnFZ
Follow us: @GarboRo on Twitter | Garbo.ro on Facebook

eleva: Varga Ramona, clasa a XII-a As
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Iarna îşi face tot mai simţită prezenţa, iar temperaturile sub O grade vor fi la ordinea zilei în
următoarele luni. Atenţia acordată micilor detalii ne pot ajuta să trecem mai uşor peste sezonul rece.
O serie de trucuri recomandate de experţii în sănătate se pot dovedi extrem de utile pentru a
combate frigul pe timp de iarnă şi pentru a păstra căldura corporală. Specialişti în fizioterapie, cardiologi,
psihologi, chiropracticieni, nutriţionişti au contribuit la realizarea unui mic îndrumar pentru sezonul rece,
publicat de revista medicală Good Health.
Păstraţi temperatura constantă în casă.
Pentru a evita sindromului lui Raynaud, ce determină contractarea bruscă a vaselor de sânge şi
răcirea acută a membrelor, când se face trecerea bruscă de la frig la cald, medicii recomandă păstrarea
unei temperaturi constante în interior şi nu supraîncălzirea camerelor pe timp de iarnă,
Beţi ceai şi cafea fără cofeină
Pe timp de iarnă se recomandă băuturile decofeinizate,
deoarece cofeina determină pierderea căldurii corporale.
Alternativa este să se consume băuturi fără cofeină, cum ar fi
ceaiurile din plante şi ceaiul de ghimbir, care are proprietăţi naturale
de încălzire, recomandă nutriţioniştii.

Nu purtaţi căciuli de lână
O căciulă din lână permite pierderea mai rapidă a căldurii decât căciulile din alte materiale, cum ar fi
moltonul moale, care poate reţine mai bine căldura. De asemenea, o căciulă trebuie să acopere foarte
bine şi urechile, care pierd foarte uşor căldura. De asemenea, obişnuieşte-te să porţi mănuşi (până la
30% din căldura corpului se pierde prin extremităţi), fular, care ajută, pe lângă menţinerea căldurii
gâtului, şi la diminuarea efectului de horn (căldura corporală iese din haine pe la gât, dacă nu o izolezi cu
o eşarfă, cu un pulover pe gât sau cu un fular) şi şosete groase (cele de lână sunt mult mai bune decât
cele de bumbac).
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Mâncaţi alimente bogate în proteine
Activitatea de digestie a proteinelor creşte temperatura corpului într-o măsură mai mare decât
carbohidraţii şi grăsimile, deoarece corpul depune un efort mai mare pentru asimilarea proteinelor,
conţinute în carnea roşie, soia, nuci şi alune.

Folosiţi creme hidratante
Pe timp de iarnă, se recomandă în mod special folosirea cremelor hidratante, mai ales dacă pielea este
afectată de eczeme şi dermatite. În acest din urmă caz, se pierde mai multă căldură decât de obicei,
deoarece sângele circulă mai aproape de suprafaţa pielii când aceasta este inflamată. Un tratament
antiinflamator eficient este asigurat de cremele cu steroizi.
Nu ţineţi mâinile în buzunare
Pe timp de iarnă, oamenii au tendinţa de a merge cu mâinile în buzunare şi cu corpul aplecat în
faţă. Mâinile, însă, nu trebuie ţinute în buzunare, ci pe lângă corp, legănatul acestora în timpul mersului
intensifică activitatea musculară.
Faceţi câteva exerciţii de încălzire înainte de culcare
Pentru activarea circulaţiei, mişcaţi degetele picioarelor în sus şi în jos de 20 de ori, apoi răsuciţi
gleznele de zece ori la stânga şi de zece ori la dreapta. Apoi închideţi şi desfaceţi palmele de zece ori şi
contractaţi şi relaxaţi fesele de zece ori. Exerciţiile trebuie făcute în pat, înainte de culcare, şi dimineaţa,
la trezire.

Legănaţi-vă într-un scaun-balansoar
Legănatul într-un scaun-balansoar nu are doar beneficii terapeutice la nivel psihic, ci generează, de
asemenea, şi energie. Când corpul se află în stare de repaus, temperatura scade şi se declanşează
tremuratul - o contracţie involuntară a muşchilor pentru păstrarea temperaturii constante. Tremuratul
se poate declanşa când temperatura corpului scade sub 37 de grade, iar folosirea unui scaun-balansoar
solicită grupuri mari de muşchi la nivelul braţelor şi picioarelor, optimizând circulaţia şi încălzind corpul.
eleva: Danciu Veturia, clasa aXII-a As
prof. Ghiras-Dănuţ Cornelica
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Test psiho-emoţional
Care dintre omuleţi crezi că te reprezintă?
Autorul acestui test este celebrul psiholog britanic Pip Wilson, un expert în lucrul cu
persoanele cu tulburări de comportament, un expert în învățarea experiențială și în dezvoltarea
inteligenței emoționale. Acesta este unul dintre celebrele sale teste care a fost inițial conceput
pentru elevi, cu scopul de a verifica cât de bine se descurcă la școală. Cu toate acestea, mai taziu
acest test s-a dovedit a fi foarte relevant și în cazul adulților.
Testul ne ajută să recunoaștem și să consolidăm starea emoțională dorită și chiar, într-o
anumită măsură, să ne consolidăm poziția în societate.
Fiecare dintre oamenii mici din copac au o stare de spirit diferită și au o poziție diferită.
În primul rând, identifică omulețul care consideri ca seamănă cel mai mult cu tine. După
aceea, alege omulețul cu care ți-ai dori să semeni. Cu alte cuvinte, alege cine ești și cine ți-ai dori
să fii. Probabil este unul și același omuleț.

Rrezultatele testului sunt:
În cazul în care ai ales omulțtul cu numărul 1, 3, 6 sau 7, această alegere te caracterizează ca
fiind o persoană motivată, care nu se teme de nici un obstacol în viață.
Dacă ai ales omulețul cu numărul 2, 11, 12, 18 sau 19, acesta te caracterizează ca fiind o
persoană comunicativă, care este gata oricând să ofere un sprijin prietenilor săi.
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Alegerea cu numărul 4 te definește ca fiind o persoană cu o poziție stabilă în viață, o
persoană care dorește să realizeze cât mai multe, dar fără să depășească dificultățile care pot
să apară în cale.
Omulețul cu numărul 5 este mereu obosit, slab, nu are suficientă forță de viață.
În cazul în care ai ales numărul 13 sau 21, această alegere te definește ca fiind un pic
reținut; de multe ori ești expus unor probleme interne și eviți comunicarea frecventă cu
oamenii.
Omulețul cu numărul 8 gândește pentru el însuși și se scufundă mult prea des în propria lui
lume.
Omulețului cu numărul 9 îi place să se distreze și este un omuleț fericit.
În cazul în care ai ales numerele 10 sau 15 te adaptezi cu succes la viață și te afli într-o
stare emoțională optimă.
Omulețul cu numărul 14 se află cuprins de un colaps emoțional. Cel mai probabil ești
expus la o criză interioară.
Omulețul cu numărul 20 este, de obicei, alegerea unei persoane cu o foarte mare încredere
în sine. Ești un lider natural și dorești ca oamenii să-ți asculte întotdeauna părerea.
Ai ales omulețul cu numărul 16? Ai obosit încercând să tot sprijini pe cineva, dar nu ai
observat asta?
Tu, în aceast caz îmbrățișezi omulețul cu numărul 17 – in acest caz, ai tendinta de a te
evalua ca fiind un om inconjurat de atentie.

elev: Pintea Laurenţiu, clasa a X-a Bp
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A VORBI ŞI A TĂCEA
Să vorbeşti atunci când trebuie, este o reuşită.
Să vorbeşti în faţa duşmanului, este cinism.
Să vorbeşti în faţa unei nedreptăţi, este curaj.
Să vorbeşti pentru a corecta, este o datorie.
Să taci la timp, este prudenţă.
Să nu vorbeşti despre tine, este modestie.
Să nu spui cuvinte inutile, este o virtute.
Să vorbeşti pentru a apăra, este compasiune.
Să vorbeşti pentru a-i ajuta pe alţii, este milă.
Să vorbeşti cu sinceritate este corect.
Să taci când iubirea te acuză, este eroism.
Să taci şi să-ţi arăţi iubirea, este dragoste.
Să nu spui propriile dureri. Este sacrificiu.
Să taci în durere, este penitenţă.
Să vorbeşti despre tine, este vanitate.
Să vorbeşti pentru a restituii bunul renume, este onoare.
Să vorbeşti spunând bârfe. Este prostie.
Să vorbeşti spunând minciuni, ţine de conştiinţă.
Să taci ca să aperi, este nobleţe.
Să nu vorbeşti despre defectele altora, este bunăvoinţă.
Să taci când ar trebui să vorbeşti, este laşitate.
Să vorbeşti despre defecte, înseamnă să răneşti.
Să vorbeşti de dragul de a vorbi, este prostie.
Să vorbeşti despre Dumnezeu, înseamnă credinţă.
Cel care vorbeşte mult, răneşte mult.
Să taci la timp este înţelepciune…
Gândeşte înainte de a vorbi…
….sau taci la timp!
Material preluat de pe internet

elev: Ardelean Mădălin, Clasa a XI-a Ap
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INTEGRAMĂ PE TEMA:
MATEMATICĂ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1. Tipul operaţiei din scrierea:
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Numele unui extrem
Un tip de identitate
Ceea ce rămâne după împărţire
Domeniu al economiei rurale
Rezultatul înmulţirii
Rezultatul adunării
Operaţie învăţată în clasa a XI-a, specifică studierii funcţiilor
Tipuri de exerciţii

Pe verticala haşurată se obţine numele unei operaţii care dă bătăi de cap elevilor de clasa a XII-a.
Autor: profesor Georgeta-Lia Berinde
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INTEGRAMĂ PE TEMA:
MATEMATICĂ
SOLUŢIE

1.

3.

E

7.

C
G

O

M

B

I

N

Ă

R

I

2. M

I

N

I

M

A

L

I

T

A

T

4.

R

E

S

T

5.

A

G

R

A

R

6.

P

R

O

D

U

S

S

U

M

A

8.

D

E

R

I

V

A

R

E

9.

E

C

U

A

Ţ

I

E

I

10. Tipul operaţiei din scrierea:
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Numele unui extrem
Un tip de identitate
Ceea ce rămâne după împărţire
Domeniu al economiei rurale
Rezultatul înmulţirii
Rezultatul adunării
Operaţie învăţată în clasa a XI-a, specifică studierii funcţiilor
Tipuri de exerciţii

Pe verticala haşurată se obţine numele unei operaţii care dă bătăi de cap elevilor de clasa a XII-a.
Autor: profesor Georgeta-Lia Berinde
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Țările cu cel mai redus nivel de stres
Topul celor 5 țări cu cel mai puțin
stresați locuitori este alcătuit din:
 Norvegia (5,4 puncte),

 Luxemburg (7,1),
 Elvetia (9,2),

 Suedia (12 puncte)

 Australia (12 puncte).

La polul opus, Nigeria (70,1 puncte) este urmată de Africa de Sud, cu 70 de puncte.
Urmează El Salvador, Mongolia, Guatemala, Columbia, Pakistan, Jamaica, Macedonia și Bolivia.

Pozițiile corespunzătoare celor mai ridicate niveluri de stres au fost ocupate de țările cu un

grad scăzut al dezvoltării socio-economice, precum și de cele care sunt antrenate în conflicte
armate.

Analiștii au luat în calcul factori precum numărul de crime la 100.000 de oameni, nivelul
corupției, somajul, gradul de poluare a aerului în orașe, speranța medie de viață etc.
Tolerabili la stres sunt locuitorii SUA, care se află pe pozitia 54 (25,7 puncte), Marii
Britanii (24,6), Franței (22,8) și Germaniei (16,6).

Pe de altă parte, printre țările care au adunat mai mult de 50 de puncte de “stres” se numară

Iran, Venezuela, Bosnia și Herțegovina.

Pe locul 14 în clasament se afla India (48,9 puncte), locul 15 - Egipt (46,3), locul 17 Brazilia (45,3). Rusia, cu cele 43,8 puncte, se află pe poziția 25, alături de Indonezia și Bulgaria.
elev: Kovacs Sorin, clasa a X-a Cp
prof. îndrumător Miclăuș Dorina
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TEST DE CULTURĂ GENERALĂ
Luna cadourilor

Vezi cât eşti de informat cu ajutorul acestor 27 de întrebări,
clasificate pe mai multe domenii de interes.

1 În ce pune Moş Niculae daruri pentru copiii cuminţi?
a. În ghiozdane. b. În ghetuţe. c. În dulap.
2 Cine este autorul romanului „De veghe în lanul de porumb“?
a. Gabriel Garcia Marquez. b. J. D. Salinger. c. Dan Brown.
3 Ce domnitor al Moldovei a fost denumit de Papa Sixt al VI-lea „ atlet al credinţei creştine“?
a. Alexandru cel Bun. b. Ştefan cel Mare. c. Petru Rareş.
4 Prin câte judeţe trece râul Buzău?
a. Două. b. Patru. c. Cinci.
5 În ce ţară a fost inventată roata de tors?
a. Franţa. b. Italia. c. Anglia.
6 Care este capitala statului Bolivia?
a. La Paz. b. Quito. c. Asunción.
7 În ce an a fost lansat filmul „ Războiul Stelelor - Episodul IV: O nouă speranţă“?
a. 1977. b. 1997. c. 2007.
8 Ce este astrafobia?
a. Teama de meteoriţi. b. Teama de fulgere. c. Teama de clovni.
9 Unde are loc în fiecare an, în România, Festivalul „Simfonia lalelelor“?
a. Sibiu. b. Oradea. c. Piteşti.
10 Ce formă de guvernare are Australia?
a. Republică prezidenţială. b. Monarhie constituţională. c. Republică parlamentară.
11 Cine a compus opera „Otello“?
a. Giuseppe Verdi. b. Georges Bizet. c. Gioachino Rossini.
12 În ce noapte vine Moş Crăciun cu daruri pentru copii?
a. În noaptea dintre 24 şi 25 decembrie. b. În noaptea dintre 25 şi 26 decembrie.
c. În noaptea dintre 26 şi 27 decembrie.
13 Cine a inventat pixul?
a. Walter Hunt. b. John Loud. c. Philip Diehl.
14 În ce an şi-a declarat independenţa Republica Muntenegru?
a. 1993. b. 1998. c. 2006.
15 Câţi ani avea Nicolae Ceauşescu la data când a fost executat?
a. 67 de ani. b. 71 de ani. c. 75 de ani.
16 Care este cea mai înaltă cascadă din lume?
a. Niagara din America de Nord. b. Victoria din Africa.
c. Salto del Angel din America de Sud.
17 Câte cocoaşe are un dromader?
a. Una. b. Două. c. Trei.
18 Pe ce insulă se află palatul din Cnossos, realizare a culturii minoice?
a. Thassos. b. Corfu. c. Creta.
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19 În ce an a fost fondată Federaţia Română de Atletism?
a. 1912. b. 1948. c. 1971.
20 Cum se numesc cântecele religioase afroamericane?
a. Spirituals. b. Jazz. c. Blues.
21 Cât timp hibernează o marmotă?
a. Trei luni. b. Cinci luni. c. Şapte luni.
22 Ce actor a interpretat rolul principal în filmul „Zbor deasupra unui cuib de cuci“?
a. Leonardo Di Caprio. b. Robert De Niro. c. Jack Nicholson.
23 În ce judeţ se află localitatea Valu lui Traian?
a. Mehedinţi. b. Giurgiu. c. Constanţa.
24 Cine este preşedintele Academiei Române?
a. Dan Berindei. b. Ionel Valentin Vlad. c. Nicolae Manolescu.
25 Care este cea mai apropiată planetă de Soare?
a. Venus. b. Jupiter. c. Mercur.
26 Cine a fost primul Patriarh al României?
a. Teoctist. b. Miron Cristea. c. Justin.
27 Ce populaţie are Turcia?
a. 35,13 de milioane de locuitori. b. 58,41 de milioane de locuitori.
c. 74, 93 de milioane de locuitori.

Răspunsurile corecte
1. În ghetuţe.
2. J. D. Salinger.
3. Ştefan cel Mare.
4. Patru.
5. Anglia.
6. La Paz.
7. 1977.
8. Teama de fulgere.
9. Piteşti.
10. Monarhie constituţională.
11. Giuseppe Verdi.
12. În noaptea dintre 24 şi 25 decembrie.
13. John Loud.
14. 2006.
Material preluat de pe internet

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

71 de ani.
Salto del Angel din America de Sud.
Una.
Creta.
1912.
Spirituals.
Şapte luni.
Jack Nicholson.
Constanţa.
Ionel Valentin Vlad.
Mercur.
Miron Cristea.
74,93 de milioane de locuitori.

elev: Cupșa Roberto, clasa a X-a Bp
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FENOMENE FIZICE - IARNA
De ce trosnesc paşii pe zăpadă ?
Cel mai răspândit fenomen fizic observat de oameni
iarna este trosnitul sau, cum i se mai spune, “scârţăitul zăpezii
de sub pocioare”. Acest fenomen are loc numai la geruri mari.
Gerurile mari se lasă în zilele (nopţile) senine, lipsite de nori,
aceştia împiedică razele infraroşii să părăsească Terra, să
răcească aerul de la suprafaţa Pământului.
La temperaturi mai scăzute zăpada se cristalizează în
mici cristale de gheaţă. Atunci când omul păşeşte, datorită temperaturii foarte scăzute, miile de
mici cristale de gheaţă ce nimeresc sub talpa gheţei nu izbutesc să se topească sub acţiunea forţelor
de presiune exercitate de greutatea omului şi atunci sunt strivite, producându-se un zgomot specific
– un scârţăit.
De ce trosnesc copacii la ger ?
Un alt fenomen cu efect sonor produs de ger
este trosnitul copacilor. Fenomenul se produce la
temperaturi foarte scăzute, la care până şi vaporii din
aer se condesează şi apoi se formează mici cristale
de gheaţă. Este cunoscut fenomenul că gheaţa ocupă
un volum mai mare decât apa. Seva din arbori la
temperaturi mai scăzute îngheaţă, mărindu-se în
volum încât poate să frângă ţesuturile copacilor,
ruptura generând un sunet stringent. Apa nimerind
în piatră şi îngheţând poate s-o sfarme pe aceasta (fie
ea şi granit). Acest fenomen este cunoscut şi de plugarii noştri care se străduiesc să are de cu
toamnă pamântul, astfel ca gerul să sfarme bolovanii. Cu atât mai uşor sfarmă tulpina unui copac
bătrân în scorburile căruia a nimerit apă. Dacă la acest fenomen se mai adaugă şi vântul puternic, se
explică fenomenul dărâmării stejarilor.
De ce trosnesc lemnele puse pe foc ?
Un alt fenomen observat mai frecvent în timpul rece este trosnirea lemnelor puse pe foc. În
lemne (vreascuri) sunt o mulţime de cavităţi, mai mari şi mai mici, umplute cu aer. La încălzire,
presiunea aerului din aceste cavităţi creste mult, încât rupe ţesutul lemnos ce-l ţine în găoace.
Atunci când aerul se dilată brusc se produce acele zgomote – trosnituri. Vaporii de apă dilataţi se
condensează şi sunt observaţi ca o “apă fierbinte ”.
Aerul dilatat nu produce numai efect sonor, el rupe în bucăţi şi împrăştie în jur fărâmiţe de
lemn incandescent – scântei.
Eleva: Breban Natalia, clasa a XII –a B
prof. îndrumător: Dumitraşcu Doina
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Problemă de logică cu bețe de chibrite
Mutând un singur bă de chibrit, găsi i 3 solu ii ca egalitatea să fie corectă.

Rezolvare
Soluția 1.

Soluția 2.

Soluția 3.

Elev: Mărieș Bogdan, clasa a IX –a Cp
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Din sumar
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